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  مقدمة
 

 ا�
	ر  ٢٥ �وم .. ���ل �و ��
�ت ���د ��� ��ر � ا��ظ�ر وإ.. 

 ا��رّ ����اف ��� �� ا��ر�ب و
�ن ا� �ك ��
�ن �! ّ  .. %ك ��$

 ��)ب  ............ و�$'ة�)�
 : ا�
/ل .�رج �ن �,� + و �!ول

  !!!���ش �ر�ب �ن ھ�	 و
	ي 
  

  ياترى رد فعلك ممكن يكون إيه وقتها ؟؟؟ �

 !!اي ؟؟���ش �ر�ب إزااااااا: ن و�!ول �����	� ھ��$ ط �1ً 

 أ�)� �ن أ���.�  )(ھ� �و�5 ,ل �وم ھو أ�� إ�+ ا��
�ل �1ب 
/ل (������ت ,ل  ٨وا� 	دل � ا��وا�(ت وا

�	ن ا��ر�ب ا��� ��	�ده �وم ��  !!!!؟؟آ�ر ا���ر ��ر 

 �	�� ��ده �)ظ5 � ض ا��ر�ب دي ا��)ظ5 ا�� ا�وا)د  ��
دي ا��)ظ5 ا�� ا�وا)د  ���ظرھ� !! ,ل ھ�وم و�1ب ا�
/ل 

وم ��
�ن ��.د $زاء ���+ ا>��م �وم �  ;�رغ ا�� ر و �1دّ 
  !!!��)ب ��'�	 ؟؟���%ل و�$ #ز�& ا��%ل و��$ وإ# "!؛ 

  !!!ل �
�/ل �ن ا>ول أ�(ً ھو �و �;�ش �ر�ب ,�ن )د � 

  

  
٤  

  ..���ل �و ط�ب  ����+ وا)د )را
�,وه وھو  ��رق � �زّ � ا���س 

ا��	�ر أو وا)د ��ل و,ل ا���س 

���+ و
�ھد�ن  5�و�D ��� ا�$ر�

�'ل �;�ش ���ون أذ�ك � Dر�
و �
 أو ا�!��ل و�)�� 	م �ا�)را
و�)دش ��	م ا���1ب وF )��+ أي 


ء ؟؟؟  

وقتها ممكن يبقى ة تخيل الحيا �
  شكلها إيه ؟؟؟

 ,�ت ھ�(� ا�� ���ز ��رق وا�� ���ز �ر�
 وا��
���ز �ظ�م وا�� ���ز �/��ب وا�� ���ز �!�ل وأي )د 

)��H 5$ط  �1��	� وھو )�طط ر$ل ��� أي ���ز �1�ل 
وده >�+ �;�ش أي �!و 5 وF أي ردع �+ ��
�ن  !!ر$ل

1��ش ,ده ��  !!!!!�2	ة أ/.ً �,�ش ھ��+* "�$ ..!! 

  

  
  
   

  



  
٥  

  ك إيه ؟؟؟طيب أنا عايز أوصلّ �

  وفرضًا ك إن الزم والبد وحتمًاوصّلأنا عايز أ �
  ..يكون فيه ثواب وعقاب علشان الحياة تستقيم 

  

�واء ,�ن ا�Jواب وا�1!�ب ��دي� دأ ا�Jواب وا�1!�ب� � ، 

��1وي وأ،  Lر �ر���ءأ�
راDM ا>رضوأ�رّ ،ر�+ 
راDM ا� +� 

 ا��2	ة و/راع ..��ذ  دأ ا�.�ق ��ت ���+ )��ة ا���س ، و�

 و���ر 9واب ����ر �,ون أن و2�ُّ�م و
ب�ُ  	ع�َ ا�طّ  وا��.ف

��ن َطرَ ـ�َ ور ��  .. �+	ب�Pا ���  ُ( Rب �واب وا>$ر اJ، 
��ة �ن ��+ و Lذ�و��1م  1� هرْ ,ُ  ��� رهطَ �َ  وأ�%�ً  ..����+ وا�

�و ،��+ وا�)ذر ا�1!�ب��  .. و
!�ء مأَ� �ن ���+ �Lبَ��ر 

  

�  ُ� وا��رھ�ب ا��ر�Hب نإ $دھ� �5ّ �!رآن وا��ُ ا � ل�'�ّ وا�

�� وذ,ر ،  Lأ�د U ���1� � +ن أط��� هأ�دL  و�� ، ��1م �ن
 &�ا�ر>�' ا��و;و�	ت أ2دھو  أ��م �ذاب �ن �ن ���ه�
��ن وھ�()ظ ، وا?2	د�ث ا=�	ت ����	 ا����ت ��ا�, 

 ,@'�وب وا��رھ�ب ا��ر��ب@'�وب � &�ّ وا�'ُ  ا�+رآن اھ��	م

 ُ� Aم�داا 
  ... ا��ر��& أ'	��ب �نااا ااا
دااااااااااا و�ط�ر 
  

  
٦  

 وإ�راء ���2ب /�2$�َ  وْ�دھو  :وا��ر��ب �

 �ن �	�/& ، �ؤ,دة ، آ
�& ��)& أو �ذة أو ��/�2&

�ن ا#���	ع أو ، /	�G �َ)َ�ل ا�+�	م �+	�ل ا��وا>ب، 

ة Hرة �ذ	ل أو ;�� I�' ءَ  ؛	ة ا��%	ْر;� K ، وذ�ك 

  .�)�	ِده K �ن ر�2&
  

��* ��ر�Hب �)+و�& و��د�د و��دھو  :وا��رھ�ب � 

��* أو ��$، K ��* ��	 ذ�ب، أو إ9ْم ا�Nراف 

 ��د�د ھوو �$، K أَ�رَ  ��	 "ر�;& أداء "� ا���	ون

ً دا>� ��,و�وا ��	ده، ��و�ف �$ �+/د K �ن 	 *�� 

  .ا��)	/� ار�,	ب �ن 2ذر
  

  

  

  

 و���5وا��ر�Hب وا��رھ�ب  وا�1!�ب ا�Jواب�� دأ  �

 �/�	�& ا�,ر�م ا�!رآن ��1�دھ�  �ا� ا��ر �5 و��Mل �ن

O��
 ��'د�ب ، وا��ذوذ ا#�2راف �نو'.��$  ا��

 ��� ا��ؤ�ن ثّ )َ � و ، ا�5���$ �ن و���رھ�ب ا�$��

�ك� ا����Y ا�1�ل �ن إ�+ ���ز�د إ�� ود�1+  د��+ ا��

 ط�	>O ��	'ب ��	 وذ�ك، �ز و$ل  ر + ��د ���� H 5ر

  .. ,	"& ا��	س

  
٧  

 وا���5 نآا�!ر � ھ�بوا��ر ا��ر�Hب أُ��وب ���زو� �

 �,ون� �;س ا�و�ت  و ، وا��رھ	ن اNQ�	ع ��* �)��د  '�+

برَ ا��ُ  ��Jواب را>O "�� ��/و�ر �/2وب LH +��  ُ��RJلا�َ� 

� &�
�RJلا��ُ  ا����ظر ��1!�ب و,ذ�ك ، ا�َ� 
��م � ..  
  

 وا���5 ا�!رآن � وا��رھ�ب ا��ر�Hب ��1�د و,ذ�ك �

زي  ؛ ا�ر�	��& ا�)واطف و�ر��& ا#��)	#ت إ9	رة ���
�ن ا�.وف ��ط;5 U  ]ل ،�ز و$ل�ذ��وع وا
،  �+ وا�.

D�َ Lط�وا � ،+���لا>ا�ر$�ء وو ر)َ   .Jوا + �
  

  


	ري /ط��Gُ  "	'��دم ,ده �ن �)د? ا�+رآن ذھب �ل ����� 

���و��م "�  2'ب ���	س وا�)+	ب ا�9واب �)�* ��و/�ل
  : '�2	�$ +	ل"،  ا#�N/	دي واN)�م و2'با�د��	 

   َئِةبالَسّي َجاَء َوَمْن أْمَثالَها َعْشر َفَلُه باْلَحَسَنِة َجاَء َمْن {
  ١٦٠:ا>��1م } ُيْظَلُموَن ال َوُهْم ِمثلَها ِإال ُيْجَزى َفال           

  

��J 5 ھو ا����Y ا�1�ل��� ر � ،ا�+رض /ط��Gُ وا��.دم   

 �وم �%��;�ً  �����+ ا�1زة �رب ��) + ُ�!ر%+ �رض

�ورة ا� !رة  ��1�� ��ل,�� ،  ا�)��ب �:  

  } َكِثFًَة َأْضَعافًا َلُه َفُيَضاِعَفُه َحَسنًا َقْرضًا للََّهٱ ُيْقِرُض لَِّذيٱ َذا َمن{ 

  
٨  

  : ��1�� U ��ل،  ا�)�ل �س
 �ن ا�
زاء أن و�� ��ن �

  ٦٠:ا�ر)�ن  } اِإلْحَساُن الإ اِإلْحَساِن َجَزاُء َهْل {        

  

  ٤٠:ا�
ورى  } ُلَهاِمث َسيَِّئٌة َسيَِّئٍة َوَجَزاُء { : �_^��+ ال�و
  

���ورة ا�ز�ز�5 $�ء �� أ �a و�� أروع و � U ن �ول� :  

  * َيَرُه ًراَخْي َذرٍَّة ِمْثَقاَل َيْعَمْل َفَمْن{
  }َيَرُه َشرًّا َذرٍَّة ِمْثَقاَل َيْعَمْل َوَمْن

  

  : ا?'�وب ��ذا ا��ر��& �+	/د و�ن �

  . �	���	>S �)ر"�$ ;وء ��* �'	ناQ '�وك �)د�ل �

  .وو�ظ$ ا�%�ر إ�	"& ، و '�ءا� ��)�ل ا��ر�,ب ردع �

   ا�9واب ��ن �U�'	ن وا#���	ر ا��واز�& "ر/& إ�	2& �

  . ا�)+ل �	'��دام 	بوا�)+    
  

 

��ن ��!�ب.. وھ,ذا ��Pر�ن،  �ن �;س ا�ر
	ء و�وف  ا>
��1 و�+	ب، 9واب وو��د، و�د ، و�رھ�ب �ر��ب، �� 

ا>�م وا�
!�ء  �ن أي 
b ھ�ود�	� �دار ( ��1د� $	دھ� ,ل 
دار  طر�ق � ا�Fد��ع �وة �ن أو��ت ��  ,ل و�)�ول ،



  
٩  

 �)	�* K إ�* �+�وبا رك�2 �ر��ب"	� ا���1م ا��!�م ، 

 و�2رق ، ا�د��	 �ن ��)دھ	 �رھ�بوا� ، ا�'�ر ��	 و�ط�ب

O;وات �وا���ن ا�و���5 ھذه �ؤدي  ,دهو ، ���	 ا� 

5 � دورھ� ا��ر �5 و��MلH��� ;رد )��ة�ا �		و�و$� 

�5�و$	�	� ���  .. ��1�� d  Uذن ا�
  

 بَ �H "��* رَ  [  : N	ل أ�و 2	�د ا�%زا��  �
��	 �ن �	�N& ، ورَ  �'$ ��9	ر ا��)�دا�)�د � Hھ

�راض Qا �" $��ا#�%�	س "� ا���وات ط	و
�ن ا�د��	  G�	/ق ا�)�ل ا�	�، �ل و��ذذت ��

*�	(� K *��  ] وا�NQ	ل 
  

  ..والخالصة �

  ..والنار الجنة من بد الأنه  
 

 �	�ط	�G، ا�/	�G �'�وي # �2*وا��	ر  ا�
�& �ن �د # �
 ا��ظ�وم و# ، �	�,	"ر ا��ؤ�ن و# ، �ء�	��' ا��2'ن و#

  : "� 'ورة ا�+�م N	ل �)	�*,�	  ، �	�ظ	�م
  

   }َتْحُكُموَن َكْيَف َلُكْم َما * ِمTََكاْلُمْجر اْلُمْسِلِمTَ َأَفَنْجَعُل{
 

  
١٠  

 �واز�ن "!ن،  ا?رض "� ا���ت Nد ا��واز�ن ,	�ت "!ذا �

  :��ل ��1��  .. أ�داً  ���ل �ن ا�'�	ء

   اْلِقَياَمِة ِلَيْوم اْلِقْسَط يَناْلَمَواز َوَنَضُع {
   َحبٍَّة َقاَلِمث َكاَن ْنَوإ َشْيًئا َنْفٌس ُتْظَلُم َفال

 } Tََحاِسب َناب َوَكَفى  َهاب َأَتْيَنا َخْرَدٍل ِمْن  
  ٤٧:ا>� ��ء

 

 ، إ2'	�$ �ن ن2'ِ ا��ُ  '�2	�$ ا�)زة رب )ّوض�ُ  �2* �
/� ا�ظ	�م ا��
رم و�
	زي ا�)	. . /�ره �ن وا�/	�ر

  ..ا���'د "� ا?رض ��	 ,'�ت �داه 

  
  

)��  �1 د ر �� ��
�ن و��
�ن ,ده ا���س ا��  �!ول إ �
 5�$ Fواب وJ �ر%� ��� و�) �� و س �ش ط����1ن �

��دھم ��,�&  �W'ف ،وF .��;�ن �ن �!�ب وF ��ر 
 �$?�$ أ�ر�	 �)�	د>��� Fزم �1 د ر ��  !! ,��رة "� ا�)+�دة

ورھ�& �ن �ذا�$  �و"	ً و، و
��$ور��& "� 9وا�$  ط�)	ً 9م 
 ، �)	رض ��ن ا�2ب وا��وف وا�ر
	ءأي و���ش .. و�	ره

 ،ا�2ب ا�2+�+� ھو ا�ذي �د"O ا#�'	ن ���وف وا�ر
	ء ل 

  
١١  

�ل ا���5L أھل ��د ا�
ر��5 �1 �دةوا
 ، وا��)ظ�م ا���2& �
  . وفا�� دو�ِ �ُ  وا��)ظ�م ، ا�ر
	ء دو�ِ �ُ  وا���2&

  

َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع  { : U ��1����ل  �
 ١٦:ا��$دة  }َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن َخْوًفا َوَطَمًعاَيْدُعوَن َربَُّهْم 

  

  .. "� ا�9واب  �ن ا�)+	ب وط�)	ً  �)�� �و"	ً  : وط�)	ً  �و"	ً 
  

  :  ا>� ��ء )�ل و�ف � و��1�� � �رك U و��ل �

 َوَرَهًبا َرَغًبا َوَيْدُعوَنَنا اْلَخْيَراِت ِفي ُيَساِرُعوَن َكاُنوا إِِنَُّهْم {
   ٩٠ :ا>� ��ء   } َخاِشِعTَ َلَنا َوَكاُنوا

  

 ) ً	����	م رH 5 �1 دو�+ ,��وا أ�	م ��1 ) : َرَ �� �ر$ون ��
+���ن ،  +����	م رھ 5 �1� :) َوَرَھ�	ً )  و ..و�%�+ ، ر( 

����1+ ��1	مو ، � �د�+  �ر,	م ، و�!� + ، ذا +� �ن ،.  
  

�ز X ا���ق أ��دھو  � ا����وإذا ,	ن  � 

�ز و
ل  و
ل X وأ2ب ا���قOن  ذ�ك و�	,
K ا�
�& و��'�)�ذ �$ ��د�و "� '
وده و�'@ل 

  ! �، وھو '�د و�د آدم  �ن ا��	ر
 

  
١٢  

 �!ول ��" : �ر$ل ��ل � ا��  أن ھر�رة  أ�1ن  �

 أ'@�ك إ�� ا���م أ�ول Jم أ�
ّ	د : ��ل"  ؟ (ةا�� �

&�
 َدْ�َدَ�َ�كَ  أُ)�نُ  �� وUِ  أّ�� ، ا��	ر �ن �ك وأ�وذ ا�

 Fَ�1ذ َدْ�َد5�ََ  َو�   " ُ�َدْ�ِدنُ  2و��	":  � �!�ل ، 
  

��1�،  2ول ا�
�& وا��	رأي :  »ُ�َدْ�ِدنُ  2َْو��	« � �و�+ و
��م ا ��ل »ھ	��ن 2ول«: ا>.رى ا�روا�5 �وPوي��� : ا�

  .]  ا��	ر �ن وا��)وذ ا�
�& ط�ب 2ول إF د�دن�ُ  �� أي[ 
  

  

   : �و,�ن �ن أ,Jر د��ءه  �

 ا>خرة وفي حسنة الدنيا في تناآاللهم  "
  "النار عذاب وقنا حسنة

  

�ن %�ن د��ءه و,�ن أ�%�ً  � � :  

 من إليها بقرّ وما الجنة أسألك إنى اللهم"
 إليها بقرّ وما النار من بك وأعوذ،  عمل أو قول

  " عمل أو قول من
  

  
  

� �5 Hر�رھ 5، ��.وف وا�ر$�ء، وا�ؤال وا� ا�U 5�$ و
 ا�� ��ن، و��5 ، ا��ر'��ن طر�ق ھو ا���ر �ن  + وا��1وذ
f	�� .�ق ا�ذي ا��1���ن، رب �و)�د �ن وھو ا��ؤ���ن، و
  .. � �ده �ن 
�ء ��ن ا�!رار دار و�1$	�� وا���ر، ا�5�$



  
١٣  

  :"� ا��وا>د    ا�Q	م ا�ن ا�+�مN	ل  ����
  

 وا?رض ا�'�وات:أي - ��+�	 �	�& ھو ا�ذي ا�2ق وأ�	[

  ،��م �راد �	�& و ، ا�)�	د �ن ُ�راد �	�& "�و: -�����	 و�	
  

 ,�	�$ و/�	ت ، �)	�* K �)ر"وا أن : ���م ُ�راد "	����

�ر,وا # �)�دوه وأن ، و
ل �ز� $�  ً	<�� ھو "�,ون ، 

  ، و��2و��م ، و�ط	��م ، و�)�ودھم ، مإ��� و2ده

 ,�	لَ  ��	ُده ف)رِ ��َ  ا�)	�م ��ق أ�$ '�2	�$ و�)	�* "@��ر

 و�)ر"& �)ر"�$ �'��زم وذ�ك ، ���$ وإ2	ط& ، Nدر�$

  . و�و�2ده و/�	�$ أ'�	>$

 "�ذه ،)  ��)�دون إ# واQ�س ا�
ن ��+ت و�	(  �)	�* N	ل

 ، ر��م �)ر"وا أن وھ� ، ا�)�	د �ن رادةا��ُ  ھ� ا�%	�&
  . و2ده و�)�دوه

  

 وا��;ل، �	�)دل ا�
زاء "��  : ��م رادةا��ُ  ا�%	�& وأ�	�

 و�	 ا�'�وات "� �	 و(�  )X	�N *	ل ، وا�)+	ب وا�9واب

 ا�ذ�ن و�
زي ���وا ��	 أ'	ءوا ا�ذ�ن ��
زي ا?رض "�

 آ��& ا�'	�& إن(  �)	�* N	لو ، ٣١:ا��
م)  �	�2'�* أ2'�وا

 �)	�* N	لو ، ١٥:ط$) �')* ��	 ��س ,ل زى
ْ ��ُ  أ����	 أ,	د

 آ��وا ا�ذ�ن ��
زي )�ده�ُ  9م ا���ق �دأ�َ  إ�$ +2	K  ً و�د(

 �ن �راب ��م ,�روا وا�ذ�ن �	�+'ط ا�/	�2	ت و���وا

  . ] ٤-٣:�و�س)  �,�رون ,	�وا ��	 أ��م و�ذاب ��2م

  
١٤  

  قضية حياة
  

 أ�ر 
 �ب �� ���� )د أي �و ��  ِ���)� 5 ا )والأو ر�َ 
ب ا�1$ ��	� ھ�(� ، ا����Y ا���ف وا��� �1ن �ن

 ط	�& ,��	 ,	�ت �2	��م دي ا��	س !$�ااااااااااب ا�1ُ 


	ت ��)��وا و,	�وا،  وورع و�+وى وزھد و��	دة	2 

&�'��	� 	�� ��Nولأ د�و 	� 	�'�)�+ول ��ت دي �	
	2 

  !!!! �2	ن"� �)ض ا? �'���2&�ل  ، /)�& أوي
  

�'ل Fزم )��إ �� ط�ب �� ���;� ..  

  !!؟؟؟؟؟ كده هيييييييل �

�,ل ��ن ��دھم �,�شأ�ل  �!ول �)دش� Fو ،  ا��

 ز����� ��ن آه ! )�$5 ��رف و�ش �!راش � !� ,ده !ولھ�

���5 5ا�)$ّ  دي �ش  س ، وأ
د أ, ر
�,ن ا�� وا�� ق��1ّ  
 ھو اQ'.م إن وا���روض ! $داً  ا���5M أ)وا��� ���	�

 �)�� ا�%�رت 2	
& ���ش ! ا�+رآن ھو �+رآنوا ! اQ'.م

  !؟؟؟ .��ص ز�	م �ش ��+ إ)�� ؟؟؟؟  ��ظ ط إ�+ ��+ أ��ل !
  

 بالفرق كده حناإو كده هما ليه �
  !!!؟؟؟ ده الشاااااااااااااااسع

  
١٥  

 ا�)	�� ��'�وى� د")�م�م وإ�$ ا��� و/ّ� �	 �رى  �

  !!��%��ر ا��)�� ؟؟؟ا�)��� وا ا��ط��ق �ن ده

�ر وا���� ول �	 �'�)وا ا?ا أو,	� ��$ ھ�	 ����
2�	 ��ل ��	ر وإ ؟؟ '�)�	 وأط)�	 ا�2	ل�+و�وا "� 

  ! ؟؟ '�)�	 و�/��	�'�O و�,ن ��+ول ��	��ن �+رأ و
  

  �� ا�� ب �1رف  1ض �D ��1�وا�� 
  

�   �!رأ ا���  ِ� ، ا����Y ا���فا��)� 5 و وأ)وال ر�َ 
  : ھو و����م ����	 ا���2وظ ا��رق إن  ��ط5  ھ�1رف

  

  ..ا>خر باليوم دةالشدي إيمانهم قوة �
  !! بيه دالشديييييي إيماننا وضعف

  
  

��وىا���س دي ,�ن  ����د�!	م  ��دار اh.رة  

دااا ��	���وى ..  2	
& ��وق ا�و/ف,�ن .. ��,ن 

 ��! ر وا��راط وا�1رض و�!���� وإ������  ��د�!��
U ��� زان و��;)ف �ن أ وا���ر ا�$�5وا�)��ب وا�


داً  ;)�فا� ..!!!!!!!  
  

  
١٦  

 �;���	م (�وا��� �1ن ھ� ا��)� 5 )��ة وا�� ھ�درس �

D� &�;N &�
 اا�� ���� ،اااااا�.��ف ���اااااا �	�ذات وا��	ر ا�

� با� ,�ن وده ��Mر�ن ا� $�ل $�1ت ا�� ا>� �ب 

��5 ا�در$5 ھذه �ن إ��+ و�ل �� إ�� ��ل ا��)� 5�� ا�

 ا��F!�د و�ن ، قا>.( �ن ا�ر��51� U ن و$ل، �ز� و

� �ل � وا��%)�5 ا�1�ل U ت ، و$ل �ز�	," &�
 ا�

  .. وا2د ���م ,ل �2	ة "� "ا��2ور�& ا��+ط&" ھ� وا��	ر
  

  
 


 �ب �� �'���� �وو �  �ز�+أ ر �� ا�� ا�,ر�م نآا�!ر �

�ورة �;�ش �!ر� �ً  إن ھ�(� ، ��+ و��د ر �ل'�� ��
�ن 

 	�دار� �ذ,رة �;�	�ش�5 و ��ذات ا��ور ا��,ّ  رآنا�! �ن

 /�2& ���ش �+ر��	ً  ده ؛ و س �ورة �ش  ل ، ا=�رة

  .. 'واء �/ر�G أو ����G �	=�رة �ذ,رة "��	 �ش
  

  !!!ل ده ؟؟ــــــــــليه ك ؟؟؟ كده ليه طيب �

�� ��	� �ذ,ر ر ��أو �ورة وا)دة  وا)دة آ�5 �,; ,�ن 

  ..!! ا��و%وع ا��	�و 	��  ؤ�نو� ھ�!راھ� و,�� اh.رة
  

 عن بتتكلم اللي ياتا> تكرار ليه �
 ؟؟؟ ده شكلبال ا>خرة الدار



  
١٧  

 و�)	�* '�2	�$ ر��	 إن )رفھ��� ھ��@�ل ا� �

 �,رار ,�ر �ن �Nو��	 "� 'م�ر� �رةا= إن أراد

 �Nو��	 
دران ��* +ش��� �ل ، ا�+رآن "� �)	���	

��و��	 �ن و��%��ش ، ا��+�ن 2ق ").ً  و��+* 

 ���س و# 2ر,& ��2رك "�2دش ، وا2دة �2ظ&

   إ# �,��& ��طق و# �ظرة ��ظر و# ��'&

���$ N/	د ا=�رة 2	طط وھو !  
 

 ا��)� 5 �Dا�راDM  ا��ر وي ا�!رآن أ��وب ,�ن دهو �� 

�	مإ  دا�5)���وب ا��)� 5 ا��  ..  �h.رة  �ذ,�رھم 
�D ,�+ �$ور و��,را�$� � 5
;ر ,��ت ت و,ُ ,��ت ���


زة(� &
�ر و�!در � 1د �ن ا���,رات ��
�ن ��/ ��2	
  .دي

  

ا�� ,��ت  ��زل  آ�	ت ا�+رآن,��ت �  ا��)
زة ديو �
و�/��	� و��%;	� و��(ھ�  �ور ��� ا�!�وب �ز�ز�	� 

Pن ا���ش أي آ��ت ,��ت ھ�'Jر � ا�!�وب  .. و�,ن.. �
ا�9واب آ�	ت ا�دار ا=�رة و�	/& آ�	ت �,��ت .. دي 

ھ ا�)�$5 ا�� ز�ز�ت ��وب  وا�)+	ب وا�
�& وا��	ر

  
١٨  

�D  �ل و���9وا ��* ا��%��ر ده ، ا��)� 5 و$��1	م ��/�روا
P,ل أ�واع ا �	روا  �� �ذاء وا�1ذاب وا��)ن واhhم ا��

وھ� � ا�و�ت ده � ا�;�رة ا�1��   ..�� 5 ا��

  


5 ا���دة
وف )د�ث  �M��     : ��+  �!ولا��

 - ا��	ر و ا�
�& ذ,ر "��	 'ورة ا�+رآن �ن �ز�ت �	 أول «

 ھ و - ا��دJر �ورة ���1��J ورة� ،  

	Nُورِ  "ِ� ُ�+ِرَ  َ"!َِذا {: ��1�� �و�+ و��	� H�ا�{  

	رِ  أَْ/2َ	بَ  َ
َ)ْ�َ�	 َوَ�	 {:  ��1�� و�و�+ H�ا�  H#ِإ &,َ<ِ.َ�َ{  

 أَْ/2َ	بَ  إِ#H *  ِھ�َ�&ٌ رَ  َ,َ'َ�تْ  �َِ�	 َ�ْ�سٍ  ُ,ل^  {:  ��1�� و�و�+

	تٍ  "ِ�*  اْ�َ�ِ��نِ  H�
  }اْ�ُ�ْ
ِرِ��نَ  َ�نِ *  َ�َ�َ'	ء�ُونَ  َ

�(م إ�� ا���س �Jب إذا )��P)(ل �زل ا�)رام ا�وا «   
  


	ر�& وأ�	 � ا���� ��* لأ�زِ  «:  ��� )د�ث � و �!ول 

�&ُ  َ�لِ  { أ�)بَ	 H'ُدُھمْ  ا���&ُ  َ�ْوَِ	 H'٤٦:ا�+�ر }َ�ر̂ َوأَ  أَْدَھ* َوا�  

   » ا��د��& "� ��ده وأ�	 إ# ا��'	ء و ا��+رة �ز�ت �	 و


5 أم ا��ؤ���ن  �M�� دة�� �!ول إن أول �ورة  ا�
ودي ا�� ،  ,	ن "��	 آ�	ت ا�
�& وا��	ر�ز�ت �ن ا�!رآن 

 زاھدة � ا�د��� و �
د �Nوب ر�	��&$�1ت ��وب ا��)� 5 

��ك �ن �� رة ��� ا��%)�5  ,ل� ��  .أ$ل ا�;وز  �h.رة 

  
١٩  

�  ,��ت وا��	ر وا�
�& ا=�ر �	��وم ا��ذ,رة�� 
 �ب  ��1

 �دا�& "� ا��%��ر وا��9	ت ��* ��/2	�& دا"O أ,�ر ھ

 �	 ا�ط	�	ت "� ا�رھ�ب ����	"س دا"O و,��ت  ل ، '.��مإ

  1د �ن ا����Y ا���ف )�ل �;س ,�ن وده .. ����م

�)ر��ت �ر,	م � ا��)� 5�� 	� ا�
د�د مو����� 

  .. ��bرة �ذ,رھم طر�ق �ن ا�ط���ت
  

�� ، و�	ر و
�& آ�رة ا'��	 2	
& "�$ إن �'��	 ��	 إ)�� إ�
 Hر���و وي �ن ر��	 وا�
رأ�	 ��* 2ر�	�$ووو�)د�	 أ� 

�ف ا�
د�د  طو��نi�)رام و�وات ا	
 أ)وا��� أ� )تا�

5��(��  5;�
��51ا� ا� 
51 ا��ؤ   !! )د ��� ��.;�ش ا��
  
  

 �. وإذا[   :  ا�Q	م ا�ن ا�+�مN	ل  ����

،  ھذه ور
	ء،  وا��	ر ا�
�& �.2ظ& �ن ا�+�ب
 ;)�ت و �زا>�$ ترَ �َ "َ ،  ھذه �ن وا��روب


�& ط��	ً  أ�د ,	ن و,��	 ، �	�9$ نھَ وَ  و ھ��$�� 
 ً.�� وا���& ، أNوى ��ط	�& ا��	�ث ,	ن ��	 و

  ] أ�مّ  وا�')� ، أ�د
  

  
٢٠  

�����������������	
�	������KK<����	����وא
����א�� �
  

�� زي أ)وا��� ھ� !� ,�ن   : ��ل � ا�� 

»  ُ���� ;ترِ  &�
 "� ,	��وم أر "�م،  وا��	ر ا�

 ��N.ً  �;2,�م أ��م �	 �)��ون و�و،  وا��ر ا���ر

 � K ر'ول أ/2	ب ��* أ�* "�	 ، ,�9راً  و��,��م

ً �و�   .�ريرواه ا�   » ���ن و��م رؤو'�م �طوا،  ��$ أ�د 	
  

  :  أ.رى و� روا�5

 ��N.ً  �;2,�م رأ�ت �	 رأ��م �و ��ده ��'� وا�ذي «

 ؟؟؟ K ر'ول �	 رأ�ت و�	:  N	�وا،  ,�9راً  و��,��م

��م  » وا��	ر ا�
�& رأ�ت:  N	ل�  رواه 
  

  : ��+ول ��/2	�& �ا����  �

  !!!اللي أنا شوفته  آه لو شوفتواآآآآآ
  !!فتهاشو الجنة والنار زي ما لو شوفتوا

  !!لضحكتم قليالً وبكيتم كثيراً 
  الناسحوال مكنتش هتبقى دي أو

  !!!! من الغفلة والتلهي بالدنيا 



  
٢١  


وف  �� ��� ط�ب �� ر�ول U ط �1 إ��� � ,
�D ��	� �ذاأھوا�	� و ا���ر و�)�� ده إ..  	� أو )�� �

5�.��ن أي )�5$  51����,ل Fزم  ،  �.�ف �ن �
  ..ا���ر� , و�.�ف 

كتير لو شوفنا  إنما ليه هنبكي �
  !الجنة ؟؟

  ؟��	 ��وف ا��)�م وا�
�	ل وا�رو�&�ش ا���روض ��رح 
 


 �ب ��� > � �� �	��و 
و��� ا�$�5 و
و��� ��1
ھ��,� ، ا�.��� ا�� ر �� �ز و$ل أ�ده ��	�  �ده 

�����	 و�+/�ر�	 ا��د�د  ر �ن ا�د�وعوو�2و *��
و�;��O ،  �ن أ
��	د و�دم ا�')� �
،  و�
	ھ��	 ��	

�)���	 ا?�دي ��و�& �)	/� و��O و��وات "� 
  !!! ة �ن �)�م ا�
�&و# �'وى ذرّ ا�د��	 


وف � ��زاي إده إ)�� ھ� , دم  دل ا�د�وع  1د 
  !! ط "��	 و���)�	 �	�'�و�& دي�,ون ا�
�& ,ده و��رّ 

  

 Tر تأتي ع بالجّنة والّناِممت أن أحًدا َسِلما َع" :قال بعض الصالح
  "، بذكر أو صالة أو قراءة أو إحسان  عليه ساعة ال يطيع اهللا فيها

  
٢٢  

���������������������������	��	
��ذ�������ل������
�� !��<<�א
����#"א�����ذ���و����ل�א�� �

  

�  و��	و�ت ا�
�& رأ�ت إ�� « :  �!ول � ا�� 

��;ق � » ا�د��	 �+�ت �	 ��$ ?,��م أ/��$ و�و،  ��+وداً +��   
  

 ��,ل ھ�;%ل ,�� وا)دة 
$رة �ن وا2د ��+ود �.�ل �

+����	�N ا��)�م  �	 �	�,م!!! !!!��!ود وا)د  !!! ا�!���5 ��وم 
 �	 "��	 /لأ !! ا�.��ل � وF )�$5 �1(ً  دي �,�$ إ�$ ؟؟

�ر �Nب ��* �طر و# '�)ت أذن و# رأت ��ن #� !   
  

 دار �" Nطرت ا�زNوم �ن Nطرة أن �و « : � و�!ول

 ��ن ",�ف،  �)	���م ا�د��	 أھل ��* ?"'دت ا�د��	

  �))+ ا>� �� »! ؟؟ط)	�$ �,ون
  

 ,�	م رضا> أھل �.� ا�ز�وم �ن �+ط& وا2دة�.�ل  �

 ھ�,ون �	��� �	�,م �	!!!  وا)دة �!ط5 !!! ��
�	م �,رھوا

  !!؟؟؟ و�'��ن ��2م�	ر �ن  و�را�$ زNوم ,�$ ,�$أ
  

�؟؟؟��,&	#�$�א
+*م�؟؟؟��������'!&	��&%��$� �
  ؟يه الزم نتكلم عن الجنة والنارل بدأتوا تعرفوا

  
٢٣  

  :و�+و�$ � زاي ���,��ش �ن ا�
�& ور��	 ��@�ر ا����إ�

} ρu0o³eÅ�Î #$!©%Ïš u#ΒtΨãθ#( ρuãtϑÏ=èθ#( #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ 
&rβ¨ ;mλçΝö _yΨ¨≈M; Brgø�Ì“ ΒÏ BrtøFÏγy$ #${FΡ÷γy≈�ã ( { !رة �٢٥: ا  

  

�ت وا��� ھ�
� زم �	 ر'ول K إاااااااااا# �)�� ����
 K *ة إ�	��روا ا��ؤ���ن�)دك �ن ا�د��  ..

 ا��)�م�)ر"وھم #ااااااازم �,��وھم �ن ا�
�& و

  ..ا�)ظ�م ا��� ���ظرھم  >Oااااا�را
  

  :و��+ول �و"�	 ��زاي ���,��ش �ن ا��	ر ور��	 وإ �

} ;mλçΜ  ΒiÏ ùsθö%ÏγÎΝö ßà=n≅× ΒiÏz #$9Ζ̈$‘Í ρuΒÏ BrtøJÉκÍΝö 
ßà=n≅× 4 Œs≡9Ï7y  †äƒsθhÈ∃ß #$!ª /ÎµÏ ãÏ7t$Šyνç… 4 ƒt≈èÏ7t$ŠÏ 
ùs$$?)̈àθβÈ ∪∉⊇∩   { ر�   ١٦:ا�ز

  

,ل وا2د ���	رزه و��2داه �	��)	/� ر ر��	 ��2ذّ  ����
�ن  ا��� ھ��+* "��	 �	ر اف �ن 
��م	ااا�و��+و�ك 

  ؟؟ يااااااااااازاھ�/�ر إ!! "وNك و�	ر �ن ��2ك 

  
٢٤  

�������������������������������	
����-#�. ��/�'�� �
�<<<�#�����34אم�وא
����א���و12����و!���0� �
����ز:��89&7&�2��6���وא5��<=
2����א

9-���א896<�?@�A��BCD�A���E���KK� �
�F��Cو�F����8�96KK� �

  

 ��ظو�& ھ��%�ر و��ر $�5 إ�+ ��1 �ر��� �و �

���ھ$�� /�رھ�� .. �@,���	 �2	��	  ھ��,ر ، ا�)��ة �

ھ�ر�ب  ، 	��  �;,ر  ��ا ا�طر�!�H 5ر �����& �طر�+&
 �	�')	دة ھ�2س ، �	��& �	ااا�ص �طر�+& أو�و�	��	

وھ�;رح  )�$�ت ,��ر �Hر ا��  ،�����& �طر�+&
  ، �����& �طر�+& و,ذ�ك ھ�2زن ، �;ر)�� د�و��

�,ن  �Hر��ر ,)�$�ت  و���� �)زن �,ون  ا��
   ..���	� د�و��

  
  



  
٢٥  

 إيه يعني عرفوا لما الكرام الصحابة �
  عملوا إيه ؟؟ ..بجد  ونار جنة

  

� ���!�  ! K '��ل "� ,��	 ���و'$ ���/دق ا��

� �ل  �رات � D أر +�, +�����د�� أ و  ,ر ا��دق  
 U!!!!!!  

  

�  ���!� ���$دُ  ���& �
	ھد و���رج زو
�$ ���رك ا��

��ب �رو��+ ���5 دُ ��د�� )�ظ� ! 5 D�� ��� +��.
  !!!!!!!!! � ا��داء و.رج �$�ھد �D ا�� 

  

�  ���!� ا�
'د�& ا#�ذاءات�واع أ 
��O ����2ل ا��


ر �;�ش ا�� وا��)�و�&  �	�� (ل ��د��  ! ��)
��1ب ��د��و . �ب��د�� و!!!!  
  

  !� .. و�	ر 
�& �$إ �)�� �ر"وا ��	 /	��2نا� �

و !� ��	م  ! ���
ر ا�)�	 �ن ا���ل م��+� ا�� ��	م
 و !� ��	م  ! طول �2	�$ أ�	م ����٣م ا�+رآن ,ل ا��
 وش �,��رة �و��ول و�	��/�� "� ا�/ف ا?ا��

Q& 2٤٠رام ا�م و !� !! '	دةا� ��	ء +	ا���  وا�)��
   ! '.ماQ ��ور ,�$ ا�,ون �Wوا

  
٢٦  

�����������������������	
����-#�. ��
/�'��<<<��و!��0� �

 

�1 إ �� �+ $�5 و��ر  $د �و �ر�ت �� ) �ب �� 
و�
ت  !� ك ��1ھم ھ�/�ر )���ك و�ش ھ�!در �1�ل أي 

 5��1�ھ��
� �)�ل أي �)/�& ھ��	ف و��Nك .. 

��م �)+	ب  ��)	Nب ����	ھ��ر�ب إ�ك ��,ن  �"

  !!!..��$ وا2دة �ت ��+درش ���2ل 9	��& ب إ����رھ�
  

�  �+ $�5 و��ر  $د و�
�إ��1 �و �ر�� �� أ.�
و��Nك  �أي �)/�& ھ��	" �ھ��
� �)�� !� ك ��1ھم 

����	 "� ا��	ر إ ھ��ر�ب ��N	(ك �2* �و �ش ھ���
�ن �)�م �����2ش ��$ ,	ن ��,�  ��2ر�� ���	"��,ن 

 &�
  !!.."� ا�
  

  

 ومعصية حتى ل يا شباب نبعد عن كلهنقدر  �
  ..لها  وكنا مدمنTجدا كانت قلوبنا متعلقة بيها 

وعشنا  يه جنة وناربس ده لو عرفنا بقلوبنا يعني إ
  !!!! قدام عنينا موحطيناهمعاهم 

  
٢٧  

�ف  �i��و 1ض  1ضا �����وا وا�د��ة ا��1��ء �,��  ��� 

 ء
 �ن  ��,��وا و,'�	م ,(�	م � �)س  ا�$�5 �ن

1رش ! �ظري� �  ,�ن �ا�  �>)���س ,(�	م �

 �	
�1� 
1رھ� ا��)� �����+ أو ,(�+ ��د و�� �ن 

��ط ,�ن وإن ����)� .. وا���ر  ا�5�$  � +�� ���ل أو �

� +����ن وا2دة �)�و�&ً  �)رف ,	ن ��	 �$إ إ# ، ��1و 

&�
 )�� !! K ��+* �2د �	 ھ		�) ��)	�ش ��;لوا��	ر  ا�

� )�ن �,�+ .. $داً   ��طً   أ�را ,�ن و�و U ر  ,�نJ'�� 

  "ا��رق ا�
وھري"وھو ده . . اا�وي $دا �'Jر  �	��
 ..ا��و%وع ���1  و��
�ن ,ده �;���1ش  !�و �� �D ا�
��
وھ�  أ$��1ن ��	م U ر% ا��)� 5 دي زي ��.. 

��1 دي �و د.�ت ��و �� �أ2.��	 وھ�%�ر ",ر�	 ا�
��1 دي .. وط�و2	��	 � ھ�/�N �2و��	 و�ر���	 و��.ھ	ا�

�ر�+ظ& وھ�& و	�
دإ��	�� و�+	�	ت � &��	�  .. اً & 
  

  
 

�  ن �!رأ آ��ت ا�$�5 وا���ر � ا�!رآ ���.. �� ) �ب �� 
�$�ز�5 � ا�و�ف ا��;��� �	م ھ�(� )�$5 إو�
وف 

�ل "� ,ل ".زم �+ف و��د�ر و��@ ..ا�و�ف وا� ��ن 
  !!!!!! �دون ��	�%& �ل "� ,ل ,��& و,ل 2رف.. آ�& 

  
٢٨  


�ھو�و�د ر ا�ف  ��.. د ا�1ظ��5 دي �ش  !� ك �D ا�

�	�  �)�ل 
	�  !� ك ا�	�رده � ا�د��� �D ا�!رآن و,'�ِ 

�	ت �	�ز�ن �ن ھ�	 و
	ي �'�O آ .. ���د ���ك
����	  ��)د�شو �+�و��	 �ش �gذ��	ا�
�& وا��	ر 

  !�رة �Nل ,ده ١٠٠٠ت ����	 رّ زي �	 �َ  �رور ا�,رام
  

 ا�دار ����� ا��� ھوو�)رف إ�$  ا�+رآن�	�ز�ن �+رأ  ����

 ؛ ?.. و/ورة /وت �س �ش ، ��	ھد �س �ش ا=�رة
  .. و���	�ل �)	ھ	 ا?2داثو'ط  �	�ش ,@�ك����ك � ده

  

  : ��+ول � زي �	 ا���� �

 ا�)�ن رأي ,@�$ ا�+�	�& �وم إ�* ��ظر أن 'ره �ن «

 ا�'�	ء إذا "  و" ,ورت ا���س إذا"  "��+رأ ،

  �))+ ا>� �� » "ا��+ت ا�'�	ء إذا" و" ا��طرت


ر  ث ��1:  أي ��نر� �   ..��	�  ,'�ك .رةاh ا�دار �ن 
 

  : ن��+ول "� ا�+رآ�ز و
ل زي �	 ر��	  �

��دَ  ُرُءوِ'ِ�مْ  َ�	ِ,ُ'و اْ�ُ�ْ
ِرُ�ونَ  إِذِ  َ�َرىٰ  َوَ�وْ  {ِ 

ِ�مْ  iدة } َر�$�  .. ١٢:ا�
  .. د�و�� �ك 
��;	�  ��1ك��1 .(ص ,' :�رى و�و



  
٢٩  

  

� *�	(� K ولN زي:   

}  Hِكَ  "ِ� إِن�    Nَْ�بٌ  َ�$ُ  َ,	نَ  �َِ�ن َ�ِذْ,َرىٰ  َذٰ

O�َْ  أَْ�َ+* أَوْ  H'دٌ  َوُھوَ  ا���ِ�  .. ٣٧:ق  }َ


�ھد و
��ف ا��و�ف ,'�+ �دام � :وھو ���د  �1��� +!!  
  

  : � ����� ��+ول ر��	 �	 زي�

   }  ْO�ِ�َ'ْدِ  َ�ْومَ  َوا	�د ُ�َ	�٤١ :ق  } اْ�ُ�َ  
  

 و���$ ���� �'$ ا�+�	�& �وم ده! ؟؟ رب �	 زايإ '��Oأ �


��ف إ�ت ,'�ك �'���N Oك ك���ز أ�� !؟؟ ا�'��ن افاااآ# 

D����1
وا ���ز,م أ��..  و� ���د  �!�ن ,'�	� اh.رة �

5 ,'�	� ..���,م �
 �� و��و �� ����� �دام �;�و)5 �رض 

5���
ر  ث �  طظ �� ,'�ك..  $� �  .. ا�!���5 �وم �ن 

  
  

� 5�،  ����د ا��
	ھدة��� وزن ا��1ل  "ا'��O"و,�
�	ن �ز�ل 
دا ��)ب �و�& و�/�ر�)�� #زم �� ر

��1ش  !� ك �D �!در ����	� ھو،  ا�%��& �ن ��* ��Nك
����5 ا�رھ� 5 دي � ا�دار اh.رة ,'�ك �Pھد ا�
�ا�

�	;��
�1	� و��.  

  
٣٠  

 �َوْ  َ,.H "ا�+رط�� "� ��'�ر Nو�$ �)	�* ا�Q	م N	ل  �

  : "اْ�َ
�2ِمَ  �ََ�َرُونH * اْ�َ�+ِ�نِ  ْ�مَ �ِ  َ�ْ)�َُ�ونَ 

 "��	 ا��+�ن �م�ِ  ، ا�د��	 "� ا��وم �)��ون �و أي [
 �Nو�,م �)�ون" ا�
�2م َ�َ�َرُونH " ،و/�ت ��	 ، أ�	�,م

  ] "ؤادك �)�ن ا�
�2م �ر�ك ا��+�ن ��م "!ن ؛
  

  
 

و.د  ��ك إن ا�!رآن أ��Jء ,(�+ �ن ا�$�5 وا���ر  �
 ا�رH 5 و�J�ُر،  ا�!�ب �J�ُر ا�� ط	تا��+ �)ض �1رض 

�� ا��2 ا�+�بو ،وا��$�ة �ن ا���ر  ا�$�5 �د.ول ا��	و�5� 
D��ھ�(��+ �1(ً و��1ش ��1ھ�  وا���ر ا�$�5 �ن ر �� آ��ت �

  !��$�5 وا�.وف وا��$�ة �ن ا���ر  ا�
وقا��	;5 و �ن وبد� 
 

�  5�ا أھل ا�5�$ �ن ا��ؤ���ن، و��
�ن ,ده �وم ا�!���� 

,��وا ���
�ن  !�و 	م � ا�د��� �D ا�$�5 وا���ر ,'�	م رأي 
ھل ا��	ر أول �ط	ب ���م و,.م ���م �O أ.. ��ن 


دھ�,ون �ن إن أ� Oط� I�  :N	ل �)	�* ,�	 ،  ھو ,ل 
  

} ρuΡt$Šy“# &r¾õtp≈=Ü #$:øgpΨπ̈Ï &r¾õtp≈=| #$9Ζ̈$‘Í &rβ %s‰ô  

       ρùy‰ôΡt$ Βt$ ρuãt‰yΡt$ ‘u/šΖu$ my)y$ ( { ٤٤:ا>�راف  

  
٣١  

��ن �)	ه �+�و��	 "� ,ل ا��� إ.. أھو  ��	� 	�, 	�2
�	 و
د�	 �	 2إ ..ا�د��	 �+��	ه �وم ا�+�	�& ��د ر��	 

 2ق ا�2ور و�+��	 2ق ا��)�م �+��	  .. و�د�	 ر��	 2+	

� ا��وا>د و�+��	 2ق ا�+/ور و�+��		��& &�
 2ق ا�

	دة ا?�د�& 2ق و�+��	 ا�') 2ق K $�و
 ا��ظر و�+��	
  :و�)د�ن �'@�وھم ..

} ùsγy≅ö ρùy‰?›Ν Β¨$ ρuãt‰y ‘u/š3äΝö my)y$ {  

  

 �+��م ؟؟ 2ق 
��م �	ر �+��م ؟؟ 2ق ا���2م �+��م

  :"�رد أھل ا��	ر .....  ؟؟ 2ق ا�')�ر �ذاب

} %s$9äθ#( ΡtèyΟó {  

  

فيها  بس حروف ٣ من كلمة نعم �
مكنتوش مش إنتم  !! الكون كله مرار

ن إن فيه آخرة وجنة ونار وال مصدقي
  ،كنتم تعرفوا يعني إيه جنة ونار 

  !!؟؟�$ ���س �)د إ ، �)��,م �واأد�,م �و"

  
٣٢  

�	ن ,ده  �������وم  ��&ا�/د�& ھ�,ون رھو
ا�+�	�& ��* ,ل وا2د �'� و��ل و�2	و�ش 

  ..�)�ش �+��$ �O ا�دار ا=�رة 
  !؟nا هيشوف الجنة والنار وقتها هيصرخ ويقول إيه ده

  !!دهبالشكل  والنار هللا يا رب ماكنت أعرف إن الجنةوا

  
 ���� ا��� ا���� ُ'�& ر,)&١٢ال �	�/��ش ,�ت أ�	 هد رب �	

ر N	ل إن ا��� ھ�/���م ھ�	�د N/ر "� ا�
�& و,�ت �,�ّ 
  !!!..ده �	���ظر ا�
�& N/ر إن �	رف �	,��شد�	�� و

  

   سبتها طاعة يا ندمي على كل !! يا ندمي �
  !عوا مني يف يوم من األيامضاركعة  ١٢ وكل 

  
وK �	رب  !!!,ده  ا��	ر إن أ�رف ,�ت و#وK �	رب 

 ا���دراتو�واON ا#�	�2& ا��,��ش أ�رف إن �+و�& 
  !!!..ھ��+* �	��	ر ا��� �	���ظر ده  وا�).N	ت �O ا���	ت

  

يا ندمي على دقيقة قضيتها  !!يا ندمي  �
  !!م ومتبتش منها يف يوم من األيا يف معصية



  
٣٣  

 ..بةيييرهي صدمات القيامة يوم صدمات �
لكل واحد عاش في الدنيا مقضيها 

بالطول والعرض ومغمض عينيه وقافل 
ودانه وبيحاول يبعد عن أي شئ بيفكره 

فيه على بالموت أو باليوم اللي هيتحاسب 
  !كل كبيرة وصغيرة عملها 

  

 

  

  
٣٤  


وا�� 
 �ب  ا��)� 5 ��� D� hدر$5 .رةا�مإ 	� 

 ّ�� Hزوة �� ا��%ر  ن �سأ ي ��د��ز،  ر��2�	 وا


د? إ��وھو  �!ول  )دأ Gر� &�
إ2�	 ��$ �ش  !ا�
��ن ز��م؟؟�	�!  

 
  لما عرفوا يعني إيه  يا شباب الصحابة �

  ..جنة ونار وشافوها بقلوبهم كأنها رأي عين 

  !ر عقولهم بتطّي"  النار" وكلمة "  الجنة "بقت كلمة 
ولكن كان ، وف حر ٥كل كلمة فيهم من  �
  !!ها مفعول السحر في تغيير حياتهم يل

  
 

�  5��," &�
�,��ش ,��5 ��د�5  ��!�ل و�1دي ,ده  " ا�
 �	1���  ��       .. �'Jر ����  وF د�و��  ,ل �	و�5 زي 

  !!..دي ,	�ت ��+�ب ,�	��م 
  

�  �� ,�ن � !� ���ز )د �!وم  �و��
�ن ,ده ا�� �
,�� 5 1� 5�	����+ أو أھ�+ أ��� ,ونن �   و 	� إ�+ �%)

و,�ن ،  »ا�
�& و�$ ,ذا ��)ل �ن«)�� )���+ ,�ن �!ول 
�1وا ا�,��5 دي�� ��
�ن �1��وا  ��'	�+وا ا��)� 5 ���

  !ا�
�&=ا���ن>�	م ��ر��ن إن  �,ل 2ب و�وق$5 دي ا�)�

  
٣٥  

&ُ  َو�َُ,مُ  " � H�
�5...  " اْ�َ�, �	���  ���)� 5 � ا�� 
 ر$ل ٧٣ ,��وا ، ا�5���J 1! 5ا� �51 َ  � ا�,رام

�(م و�,�ش  ، وا�رأ��نFا ,��وا ��+ دا.�ن �
�1ر�5  ��د�ن وا�!رآن +� ,	�وا و�,��م ، ��دھم �

 �;2وا �م�إ ,���& ,	�ت .. وا2دة �)�و�& �	ر"�ن
  !.. ا�
�&:  إ��	 ، ���,ون �	 �,ل ��	

  

:  "+	�وا ، اااااا)�& 
دااااا��رط ����م �روط / ���� ا����

 Gِ� رَ ": N	�وا،  "ا�
�&": N	ل "؟ ذ�ك ")��	 إذا ��	 "�	"
Oُ  # ا����'�+�ل و# �ل+ِ �ل 9+& و�,ل �+�ن و�دون ��,�ر ",� 

   !..��	 ,'�	�& ,'�	�&���ش ر
وع "� ا�/�+& دي ?N	�وا 

  

 �$��	� �و �ت �رع ورا)ت  ا��)� �5 ا�� ,�ن �
  ����  >ت� إن "��ل �	�  � �!و�+ اد��� ، ا�� 

 "�)	"�ك أن K د�وت �>ت وإن ، ا�
�& و�ك /�رت
�1ت �� أول !؟؟؟؟ 
�&ا�، � 5� )�$5 ,ل 5�$ ,�

��  أ� ر.. .(ص .. ���ت و دون �;,�ر و!  ا�!� ت
U ول���* ا?�م وا���د�&  ..ر K ر'ول 	أ/�ر �

&�
 س اد��� إ� F ..  طول ��ري ط	��	 ھ�وز �	�

ف � أ�,
ف ، �د�� �	� ا�� ,�� Fأ..  

  
٣٦  

 �@�+	��	�,�	 و��ُ  �;�2 "ر�ون ا�رأة ت.�ّ  ا�5�$ �


�ن�� وھ	���	��	 و/و�
	��	 و
وزھ	 و�د��	 

��َدكَ  �ِ� اْ�نِ رب { و���ت،  ا�5�$ِ 	�ً�ْ�َ �ِ"  ِ& H�
،  }اْ�َ
 و����	� ا�5�$ ���1>ن ا�� �رف ت  ,ل ده %)ّ 

�� ,�ن ر���,ھ� �ش	��ن >�+ ھو ا�,�  ، أي ��ن �	� 
 +�����ون ا�!  

  

أ�� ت ���+ �  � )رب  ن �;��ن وأ ��د��  �
، Hزوة ا�ط�Mف ���� �  +��
  :�+ �!�ل �دهإ � و���+

��ن ؟إ��ك أ2ب أ���	"  �" &�
 أن K أد�و أو ا�

ھ	 Hك �ُرد�����ن �ل": ��ل ، "؟  �" &�
 ور��،  "ا�

�)ر,&  "� ا?�رى ���$ "+د �ل  ذ�ك �,�ف و�م !!  	�
  !! �ر�وكا�
  

�ر وأ وه ���ر  ن ���ر��د��  ��� +���5 وأ� 

�وا $���1ً  ��	م U ر%�� مو�ِ� �  دا�5 ا�د�وة ،  أ
�	م ا�,;�ر)�d  ، م  �'.ذوھم	ذاب و�ذ وھم ،,�� 


د�د ، ����  Lر��$ إ ��م N	ل�	 �رى  ، � � ا� ���	م 
   ؟؟��	 �	"�م �	���ظر ده 



  
٣٧  

 5 و�1د �د�	م .طب ��	م .ط  � � ا� �رى �� �
�وا�ظ ��
�ن �J �وا � ا��و�ف ا��1ب ده ؟؟ > ..  

   :���	م  �ا�� 

  "الجنة موعدكم فإن!  ياسر آل صبرًا"
  

 &�
� ب J ��	م  !!!؟؟؟ا� �5 وا)دة ,��ت ھ�,
�و�د,م ا�
�& ,	ن ���ون ����م ,ل !!! و� رھم 
  !!!��ف ���م ,ل ا��)ب و,ل ا?�م ا#�ذاء و��

  

�ك  د��+ � ز�ن ا�;�ن �!ول �,ل وا)د �ُ   و��
�ن ,ده -��  

  "صبراً فإن موعدك الجنة"
 

 

/	�2& ����ت ا�)���& ��+و��	  ا�
�& �و�دكِ  "!ن /�راً  �
ا�2
	ب  و��'ت ا��� N	و�ت إ�راء ا��و;&ا��� ا��2	ء 
، و�ر;� ر��	  �داري ز����	ا���  ا�وا'O ا���سا�/G و

  ! �ر�+��م,.م ا��	س و و�ش ھ	���	
  

�َ ,ل �	ب �	  ا�
�& �و�دك "!ن /�راً  � H'$ ف��ن ,ل  �
�د وھو�ظرة 2رام 	N  دام�و2دهN و وا�,���و�ر ا����ز�ون 

  ! ورا�* ر��	 "� ��وا�$ �و�	�لا�

  
٣٨  

��ت ���	ف ر��	  ,ل �	 ا�
�& �و�دكِ  "!ن /�راً  �
�رھ	 	�و�ش �ن ا�2ب ا�2رام و�2	"ظ& ��* ��N�	 و�


	ھد ��'�	 و��ط	��	 و ��,�م و#د و# �����ط �)	ھم��
�	ن �ر;� ر��	�� !  

  

+ن ��� ��ا� ا��ز�$ ���وظف ا�
�& �و�دك "!ن /�راً  �
���$ و�را�� ر��	 و�ش ��'رق و# �ر��� و# �%ش !  

  

 "�وا2د ���+� ر��	  �,ل ا�
�& �و�دك "!ن /�راً  �

$�.�	(� $N.$ وأ��	و�2  	�م ,��وN	�ض ��* ا�
�ر �ر
����ن "�$ وات طو"	ن ا#�راءات وا��	�  !..ا��� إ2�	 

  

شوفتوا يا شباب كلمة الجنة  �
  !؟؟كانت بتعمل إيه في الناس 

  

 5��,&�
�� ا���س ,��ت  �.�ّ  ا��� �	���( �	�, 

'  �	�,�
��5  ..و$��	� و�,&�
 �	ون ا���س ت.�ّ  ا�

ر ت ا���س �/�ّ .�ّ  ا�
�& ! و�� ر ���+ ا��رض ���	�

�ن �� b
��رب  ..�;وز  �	� )���	� و�%)  ,ل 

  ..� !� ز�	م 
  

  

  
٣٩  

� 5��,��ش ,��5 ا���ر,��5 ..   "ا��	ر" و,ذ�ك ,�
 �	1���  ����د�5  ��!�ل و�1دي ,ده  ,ل �	و�5 زي 

   .. وJ'�  Fر ����د�و��

  .!!.و���)�	 �ن �,	��	  دي ,	�ت ��ر�ب �Nو��م
  

ً  رأى � ا��  أن � � �س  نا 1ن� � ���ن .�� 

 د)�َ �َ ":  � و��ل ، +)َ رَ طَ �َ  ز�+�� ر$ل �د � ذھب
 �!�ل،  "�ده "� "�
)��	 �	ر �ن 
�رة إ�* أ2د,م

 ا���O �	��ك �ذ":  � U ر�ول ذھب ��  1د ��ّر$ل

 طر2$ وNد ، أ�داً  آ�ذه #،  وK #":  !�ل� ، "�$

��م رواه  " � K ر'ول�.  
  


�ف ��� � ا�� ا�)د�ث  �!ول إن  �  �(� 

�� ا����ش ��.. دھب .��م F س� +� و�ز�$ راح .. �,�

 � ا�� >ن  ��+؟؟ .. رضا? "* ور�	ه ا�د�$ �ن

���$ ,ده �1�ل ا���ر �ن ���+ .��ف &+�� .. �2	ً �$ و

 ا�.��م  ���ك .ذ �ا��   ذھب ��  1د ��ر$ل !��وا�

D;ل ،  + وا���!� :،F Uو F طر)+ و�د أ داً  آ.ذه 

  
٤٠  

 وأد +، و�ور�+ �)رزه ,��ل �ن دهو ، � U ر�ول

D� زي إ�+  + و���;D ا�.��م ذ�'. إ�+ �+ �$وز �+إ 

+1� � ،ً)J� Oدة ذ�ك و�� و
ل �ز K �ن �و"$ �

 'ّ�	ه 
�رة �ن �	ر N	ل # وK، � و�ن إن ا����

 ..�2* �و ,	ن ����ون 
��$  �'��2ل ھ	�ده �	��

  !!! �.ص ا���*

  

 إ�� ��  ا� �D .ر$�� :��ل � ھر�رة أ  و�ن �

���، ور��ً  وF، ذھ �ً  �/�م ��م، ����� Y�;� U، .� ر�H 

 وادي أي ـ ا�وادي إ�� ا�ط�!�� Jم، وا���Jب، وا�ط�1م، ا����ع

�ن ر$ل �+ + َ ھَ وَ  �+، � د � U ر�ول و�D ـ ا�!رى �  

�ن ـ ز�د  ن ر���5 د���ُ ، $ذام  �ز��� ���� ـ ا�% �ب  �

�ِ �رُ ، ر)�+ �)ل U ر�ول � د ��م، ا�وادي َ �,�ن،  �	م 

 وا�ذي ,.": �ا��   �!�ل !ا���	دة �$ ھ��>	ً :�!���،)�;+ ��+

 �ن أ�ذھ	، �	راً  ���$ �����ب ا����& إن، ��ده ��2د ��س


	ء،  ا��	س "�زع": ��ل،  "ا��+	'م �/��	 �م، ا�%�	>م" 

  ،  "���ر �وم أ/�ت: "+	ل، را,�ن�ِ  أو،  راك��ِ  ر
ل

��;ق ���+ "�	ر �ن را,	ن�ِ  أو، �	ر �ن راك�ِ ":  � �!�ل  
  



  
٤١  


	د � Hزوة .� ر )د ا�ا�)د�ث  �!ول إن أ ����)� 5 ا
��5".ذ و,�ن أ
�1 �ط51 ���ش �ن ا�/��Mم  دون و$+ " �

.دھ� دي ھ�
�1ل ا�� أ 	م �ط51 ا�!��ش���ّ  � )ق ، ���� 
� 5�ول �	 '�)وا ,��& ا��	ر ا�/2	�& أ.. ��+ ��ر �وم ا�!��
�Mم وأ)د ا��)� 5 ,�ن أ.ذ .;�5 �ن ا�/�..  	"وا و"ز�وا�
" ِ�N	م �'ر�& ،  و ر�	ط ا�2ذاء'�ر ا��)ل أا�� ھو  "راك


و��وا ا��ط �ق ا�;وري  �,ون ..  "� ا�2	ل � ه �����وردّ 
�و"�وا �و"�م �ن ا��	ر ,	ن Nد إ�$ ؟؟ 
,�+ إ�+ ؟؟؟!!  

  

�1ود أ  �نو ���. أ;ِرب ,�تُ ": ��ل � ا� دري 	�ً 

وط �� H'�	�" ،  ُ1ت���ن �وً�� � �1ود، أ � ا��م": .�;� 

�1ود، أ � ا��م��1ود أ � ا��م ��ن ا��وت أ�	م ��م ،" 

� ا�/%ب، L� د�� ��R��: �!ول ھو �dذا � U ر�ولُ  ھو إذا ِ

�1ود، أ � ا��م"��1ود أ � ا��م �ْوطُ  ��!ط ،" L� �دي �ن ا�

 ��ك ���ك أNَدرُ  Kَ  أنH  ')ود� أ�	 ا��م": �!�ل َھْ�َ �ِ+، �ن

*�� ،"K �و
$ 2ُرK  k،ھو ر'ول �	":�!�ت ، "ا�%.م ھذا 
ْ�ك أو ا��	ُر، ���2ْ�ك ��)ل �م �و أَ�	":  � �!�ل H'�� ر	�ا�" ، 
، �)9ك وا�ذي" : �!�ت i2ق�	ًدا أ;رب # ���  ، أ�ًدا �)ده 
��م رواه  "ا��وم ذ�ك �)د �� ���وً,	 ;ر�ت "�	�..  

  
٤٢  

�  �5 ا���رده  ا��)� �, D�� ��أN'م  ،�$رد 
��ره �	 ھ�;رب ��د �	��و X	� ش ,ده ..  �2ف�و

�%ر ش �ن  �1(ً  .و�+ �ن ا���ر $�1+ ل ..  س 
  ...  1دھ� )د أ داً 

  


 �رك� F ,�ن � �;راء  ن ��1ذ��د�� � b Fإ 

 ��رك ,��وه� ، ���دق ��وس �$��+ �� ,ل +  ��دق

  : 	م�ّ �!� >وFده 5)�$

  ]ا��	ر �ن أ
ده �I �,ل أ'��ر أن إ# ��'� ت�َ أَ [ 

 ا��	ر �	ب ���	 ھ@�Nل �N�	ھ. &2	
 أي أ��  �!ول

���
��م و��ن ���� '�	ر )��$ھ �N$ھ. �I أي،  

   !�س أ�
و ���	
  

 )��  � روا)5  ن � دUا���ر $�1ت ��د��  �, �
�D زو$�+  5������5 ا�رو�  ��Mم ,�ن.. وھو �

���	ه "د�)ت..  زو$�+ )$ر � رأ�+ Dا%وو ، 
 وإن{ ��1�� �و�+ �ذ,رت ��ل ؟��,� �م:  �+ �!��ت

  .. )��� $	�م ر] �ُ أي ��َ ( }واردھ	 إ# ��,م

  
٤٣  

�	���ن ذ,ر ا��	ر ,	ن ��)�ل إ�$  !!!'�2	ن ر��  �
�ّز �2	��م ا�د��و�& �O وھ�	 "� �N �" *�2و��م 

  !أھ��م؟
  

ا��� 1 ا�$��ل  ريا�Jو �;��ن��د��  $�1ت ا���ر �
 �ف�	 ��زوع ا���ل "� �و�$ �نو�+وم  ����ض

�ن ا��	ر ذ,ر �%��� ،ا��	ر ، ا��	ر":  ���دي ب�ر�و 

 إ�ك ا���م": و�!ول ��و%' Jم   ،"وا���وات ا��وم

 ِ�	� ر���N ,	ك"ِ  إ# أط�ب و�	  ، )�Hم�ُ  ��رُ  �2	
�� م

  . "ا��	ر �ن

  

���������	�&	א�  �G�C�����
א
�H!�Cس؟��
  <<�& �J�/�'�FGא

  

 ا�/	��2ن ��ون ا��	ر ,	�ت '�ب "� �+̂رح

ا��	ر ,	�ت ������م  ، ���	 �وً"	 ا��,	ء �ن
���	 ،  ر���م�ش �	ر"�ن ��	�وا �ن 

ت ا��	س �%�ر �2	��	 و �'�ب ,ل ا��	ر �ّ� 
  .. ا���وات ���	 ,	�ت ��)�+& ���	

  

  
٤٤  

� ,��  �م ��1�وا �� 
 �ب ��1ش �D  1ض ا>)�د�ث ا��
 ا��و%وع ده �..  

  ..موضوع حياة القلب مع الجنة والنار
  dذن U و�.رج ��	�  ;واMد و� ر �,ون � ���� f	��

  .. ا�طر�ق إ�� U �ز و$ل
  

:  �!ول  � ��د�� )�ظ�5  :ا�2د�ث ا?ول  ���!� 

: ��ت: ��ل،  2�ظ�&؟ �	 أ�ت ,�ف : �!�ل،  �  ,ر أ و

: ��ت: ��ل،  �+ول؟ �	 ،K '�2	ن: ��ل !2�ظ�& �	"ق

 �2* وا�
�& �	��	ر ر�	ذ,ِ �ُ  � K ر'ول ��د �,ون

 � K ر'ول ��د �ن �ر
�	 "!ذا،  ��ن رأي 	,@�ّ 

	�'"	� ,�9راً  "�'��	 وا�;�)	ت وا?و#د ا?زواج 

��م "....... �  رواه 
  

�ن �واMد ا�)د�ث  �:  
  

�+دھم اھ��	م ا�/2	�& �+�و��م و�
و��وا  :أو#ً  �
2وا��	 و'ؤا��م ��)ض �ن أ2وا��م ا��Q	��& ,	ن �	�ل ?

و��را,م  ��'�ب �Nو��	 �2د �	 �/دي�ش ز���  !!إزاي؟؟
�ن ا�)$ر ��وت و���	� ا��راب و ��  !!!!!� !� أ�



  
٤٥  

 � U ر�ول ��د �,ون"��د�� )�ظ�5  �!ول  : 9	��	ً  �

�دل ���  ")ل �;	رعده  ]ذ,ر�	�ُ [و  "وا�$�5  ����ر ذ,ر���ُ 
�Fرار، ا� ..�,�ش ���رك ذ,ر ا�
�& وا��	ر � ا�����)�� �

'�
  ..��م �O ا�/2	�& #زم ��,�م ���م و�ذ,رھم &"� ,ل 
  

يعني الكالم عن الجنة والنار من  ����
  ..سيات الدينساأ

.. ;* �� ��+* 	و 2	
& �)���	 ��ّ دي �ش 2	
& "ر��& أ

  ..و���& و�ط�رة ��ر��& وا/.ح ا�+�ب'	'�& دي 2	
& أ

  

�  ً	9�	9: �	م  � ��د�� )�ظ�5 �رك ,ل 
b ,�ن ا�� �,� 
�+ وذ,ر �و%وع ا�$�5 وا���ر��$�  ،��+ و�ذ,رھم  �+ �

أ,�ر 2	
& ��@9ر "� ��N$ و����2$ و��,'ر وده ���1ه إن 

دار ا�%��& ا��� ���$ ھو ا�,.م �ن ا�
�& وا��	ر ..  

  

ا��/رت �2	ة $��5  ],@�	 رأي ��ن[$��5  : را�)	ً  �
,��ت �دام  !!	�& �O ا�دار ا=�رة ,	�ت �	��& إزاي /2ا�

�وس و���
�ن ��+ ���	م �� Dن ده وا��;��
  ..,'�	م 
  

  
٤٦  

�  ً	'�	�:  5��
,�5] ,�9راً  "�'��	[$�!! ..  �!ول إن ��+ 

Pنوا����ش ���� ,ده و��
�ن ..  ���� >�+ �Hر  ,ده 

رْ  { : ��ل�ز و$ل  ر �� i,َوَذ  Hَرى َ"!ِن,ْ iا�ذ  َ� ُO�َ�ْ  َِ�ن�اْ�ُ�ْؤِ� {  

  


رد إ ا��م ��'$ �	���	ق��د�� )�ظ�5  :'	ً '	د ��� $�
�� �روح و�!1د  ���'* ذ,ر ا�
�& وا��	ر '	�& أو '	���ن�

�D أ
ن �� +  �;�رق ��$رد إ!! و�5 � ا�د��� ھ�+ و�
�/ل 
  !! N	ل ��* ��'$ ��	"ق ذ,ر ا�$�5 وا���ر 
و�5

  

يه جنة إن ف صالًأمال اللي ناسي أ �
  ؟ساعة يتقال عنه إيه  ٢٤ ـونار ال

  

  

  

  
  

  

  

  

  
٤٧  

 ر�ول أن � ھر�رة أ  �ن  :ا�2د�ث ا�9	��  �

U � ل�� :�� اذھب" :�$ ر�ل ��ل ا�
�& U .�ق �

 أي": �!�ل $�ء Jم إ��	� ��ظر �ذھب ،" إ���	 "	�ظر

: ��ل ...... "د���	 إ# أ2د ��	 �'�O # و�ز�ك،  رب

�� "إ���	 "	�ظر اذھب" :$ ر�ل �� ��ل 	را�� U .�ق ��

 و�ز�ك،  رب أي": �!�ل $�ء Jم إ��	�، ��ظر �ذھب، 

# O�'� 	�� أ2د 	�د���"" .   �))+ ا>� ��
  

�ن �واMد ا�)د�ث  �:  
  

��د�� $ ر�ل �ن  :أو#ً  � 5�
��+  �ُ �ظ م !�ِ ا��
�	 �رى '�د�	  !! 1زة و$(ل U � �رك و��1�� 

ا��.>,& ا��� أ";ل ا�+دس و 
�ر�ل ا��� ھو روح
Nو K &ظ���	ن �	�ف 
.ل و��در�$ �	ف إ�$ 

 	رة  ����  5��H +ر 
�ف )�$�ت �ُ  ,�دأ �+ول ,ده ؟؟
�ن �ظ�5 إ داع ا�.��ق $ل و�( +;��
   .. ,ل ا��

ل إحنا بقى لو شوفناها ماأ �
  ؟هنقول إيه؟هننبهر إزاي و

  
٤٨  

��د�� $ �رل  �ُ  : 9	��	ً  � ِ�دش �س �2م و �!ول !
&�
�ن ا� O�'ر ھ�	�وا�  	�إ# وھ�)�ل �!  O�'ا�

�ش رؤ��+ ھ�.� ا�وا)د  ا�$�5 �ن  1ض ��1م �س
�	ن �د���	��وّ ��و���1  ,ل �و�+ إ�+ �;وز  ت ��'$ 
  !�	 �	�,م �	�2+�+& �,��	 إ�$ ؟؟؟ .. �	�

�ن  1ض أھوال ا���ر ھ�.� ا�وا)د  وا�'�O �س
�	ن ���ّوت �;�+ و �� I�
و ���	��)�ل ,ل ..      

  !�	 �	�,م �	�2+�+& �,��	 إ�$ ؟؟؟
  

�  ً 	9�	9:  5��,]O�'�[  ك إ�ك�زم ااااااااااا# �!و
O�'�  ..$�ن ا� D���ن ا�$�5  �5 وا���ر و�!رأFزم �
  .. !�  �1شو�ا���ر 

  

  



  
٤٩  

 �)ض "� ��رج,	ن  �2	ن �ن ھرم وا'�$ ا�'�ف أ2د ����

  : /و�$ �@��* ��	دي و ا���	��

  !!؟؟طالبها نام كيف الجنة من عجبت "
  " !!؟؟هاربها نام كيف النار من عجبت و

  

� Kو 	ب  �	�� ا�+�ب �gذان�ن ا�
�&  '�)�	 ��	إ �و

 �	�� و�)�+	ً  إ���	 �وN	ً  أروا2�	 و�ط	رت ، أ2وا��	 ��%�رت

  .. وا���	م ا��راش و��
ر�	 ،

ويجيله نوم  ده النعيم يعرف واحد إزاي �
  !!!؟؟ يوصله إنه وميسعاش

 

 ا�+�ب �gذان�ن ا��	ر  '�)�	 ��	إ �و��	ب  �	 وKو �

���	 "رار�	 �ن ا?'د ، ,�	  و,�	 ھ��رّ  ، أ2وا��	 ��%�رت
ھ��,� و��دم ��ل ��	ر ��* ذ�و��	 و�)	/��	 ا��� ھ�د���	 


��م 2دف ..  

ويجيله نوم  ده العذاب يعرف واحد إزاي �
  !!!؟؟؟ منه يهرب إنه وميسعاش

  

  

  
٥٠  

��ر  �  ا�
1راويا�
�k �!ول  �;�U ول� :  

   } Hبَ  إِن	أَْ/2َ  ِ&H�
  ٥٥: �س } َ"	ِ,ُ�ونَ  ُ�ُ%لٍ  "ِ� اْ�َ�ْومَ  اْ�َ
  

���1!ون �	م أذھ	��م، و"� �	��م "� ,	�ت ا�
�& ",@ن 

�	    ��$�5،و��$�5 ) �5ُ  ا�
�Hل،َ��َُ	م ُ
ُ/�	م وھ

روا ��ر ��* أNد�وا ",��	  	م، ) �5ُ  H,ذ� �
 &ا�
 ا��	ر �ذ,روا �ر ��* أNد�وا و,��	 "�$، "ر��وا

��$ "	�/ر"وا.  

  

  

  
٥١  

    :ا�2د�ث ا�9	�ث  �

 l إن « :��ل � ا��  أن � ھر�رة أ  �ن
���1� 5,M)��ون ا�طرق � �طو�ون � أھل ���

 و$ل �ز LU  �ذ,رون �و��ً  و$دوا �dذا ا�ذ,ر،

 م '$�)�	 ��);و�	م )�$�,م، إ�� وا��] ھَ : ���دوا
��ء إ��� ...... أ��م وھو ر 	م ���'�	م ا�د���، ا�

 �'@�و�ك: �!و�ون ��ل ��'�ون؟ ��ذا: ��1�� ��!ول

&�
 #: �!و�ون: ��ل رأوھ	؟ وھل: �!ول: ��ل ،ا�
Kو 	رب � 	� 	و ",�ف: �!ول: ��ل. رأوھ� 

 أ�د ,	�وا رأوھ	 أ��م �و: �!و�ون: ��ل رأوھ	؟

	����. ر��&ً  "��	 ظموأ� ط��	ً  ��	 وأ�د 2ر/	ً  

 ،ا��	ر؟ �ن ��)وذون: ��ل ��)وذون؟ "�م: ��ل
 �	 وK #: �!و�ون: ��ل رأوھ	؟ وھل: ��!ول: ��ل

 �و: �!و�ون: ��ل رأوھ	؟ �و ",�ف: ��!ول ،رأوھ	

 ، ��	"&ً  ��	 وأ�د "راراً  ���	 أ�د ,	�وا رأوھ	
��;ق ���+ » ��م ��رت Nد أ�� "@ُ��د,م: ��!ول: ��ل 

  
٥٢  

  ا�)د�ث ده ؟؟��1 إ�+  �
  

 � �1��� ر ��  �ذ,ر د�و��� ���د�ن )��إ �,ون �

��/;ر ����(M,5،  ر �� �ن ��,�مو� ��� Dر �� و�ط�� �� 
 و
د�م ,�ف �.>,�* �	 :وھو أ��م  �	م U ��!ول، 

�� '�2و�ك�ُ  و
د�	ھم رب �	: ��!ول ا��(M,5  ؟ 	دى

 ؟��ط��وا إ�$ ؟ ؟ �.>,�* �	 �'@�ون �	 - و��2دو�ك
�	م � ا�$�5 ��رب  .. رب �	 ا�
�& �'@�ون -;�..  

 ��ورھ� �ن ��ر 
��واھل  ؟؟؟.. رأوھ	 وھل -

�ن �	ر 
��وا؟؟ .. )ورھ� �ن )ور�5 
��وا ؟؟.. 


��وا ؟؟.. �	�رھ�أ �	� �م رب �	 # ؟؟ ��1م �ن ��1

 �	ل �و �	"وھ	 ").ً أ ؟؟ رأوھ	 �و ",�ف -  �روھ	

  !!؟؟,	�وا ھ�)��وا إ���$ ؟
  


�د  !!؟؟�و �	"وھ	  ����	
�و �	"وھ	 ,	�وا Nط)وا ا�'
�,	�وش �ط�وا ذ,ر و# �'��G و#  ..�ن ا�/.ة �	رب

 "* �	���	ر ا���ل وا/�وا ,	�وا�و �	"وھ	  ،ا'�%�	ر

,	�وا /�روا و;2وا �,ل �I  .. رب �	 ط	��ك
�	ن ��وزوا ���	 �	رب ��..  



  
٥٣  

  و���	 ��)وذون ؟؟: �!ول J Uم ��إ�  �ط� وا 
���)وذوا �ن ا��	ر  -���	م �ن إ�+ ؟؟ أ)��	م وأ

 رأوھ	 وھل -..�;�	م ��$وا �ن ا���ر ��رب ..  �	رب

�D  ھل 
��وا ا�)��م وا�ز�وم ؟؟ ھل 
��وا ؟؟..�!�
ھل 
��وا أي �ذاب �ن وا>H(ل وا���1ر ؟؟؟ ا�)د�د 

 ؟رأوھ	 �و ",�ف -،   �روھ	 �م رب �	 #�ذا 	� ؟؟؟؟  
  ؟؟؟	 "). ,	�وا ھ�)��وا إ�$و �	"وھ�	ل �أ
 
  

�و �	"وھ	 �,�ش 2د ا��رج ��*  !!�و �	"وھ	 ؟؟ ����
 وا2دة �,��ش ..�	رب ري "��	 �ُ و N�	ة أ �	�2"��م إ

 .. رب �	أو أي ��س ;�ق و ��ط�ون ��دي أ �ر
ت

�و �	"وھ	 �,�ش 2د ھ�'رق أو �%ش أو �ظ�م 
 !رب �	 ��	ر ��ل �	��)	/* �	رزوك �,�وش.. �	رب

 �	 �%;�ك �)/�& ىأ ",روا "��س �2*  ش�,�و

  !.. رب
  

  

  

  
٥٤  

  نا الجنة والنار تخيل لو شوف�
  زااااااي ؟؟؟إكنا هنعبد ربنا 

  

  

�,�ش )د �.�ل ,�ن ھ� !� ا$�	�د�� � ا�1 �دة �د إ�+ ؟؟؟ 
D��,�ش )د ھ���ب ا���)ف �ن إ�ده ھ�.رج �ن ا�$� ،! 

 

�& ،ده إ2�	 �و �و"�	 �)���	 أ
ر �	دي د��وي ��ط	 � 

���$  و��وت ��'�	 ,	�ت ,ل ا��	س ھ�
ري و���'	�ق ..  
  

�  ً)J� ھ�/�� ھ�	�د �+& ن ا�� �و �و��� إ ��1
�,�ش )د  ول �	 ��رج �ن ا�
	�Oأ ��* ا���ل "وراً 

,	�ت ا��	س ھ��	ت "� ا�
	�O  !!ھ���ب �(ة وا)دة 
�دة ���2م �	��+& ا��� ��* ا���ل 	N و إ !!!وھ�� ���

 زھد ا��	س ��ھ��� ھ��.د ��ر � ا�$�5 �و��� ا��
  !!!!و,@�$ و# �'وى 

  

��ب ا?
ر وا�9واب 
)ل �� ر ��و��
�ن ,ده  � 

	س ن ا��?..  ر�� ��+ ��
�ن �.� ر ا���س .�,�+ أو
�	�زة ا�واON ا����وس ا�)	
ل 	����..  ا��� Nدام 

  
٥٥  

��� 5 �إ���  ،وو��	� � !� �)�	� ا�)(ل  �1دة ا�5�$  ���
��1$��ن)�� �d،  إ�د���  �ن ا�د���� ا�)�$5 ���ز�نو 

 �ظ��5 �و )�� اh$�5 وا�)�$5،)!�رة �و )�� ا�5�$�1

��	ر �د �ن ا#��2	ن �!",	ن #!! ..�ش ���ز��	� >
ا��	س �ن ا�9واب و�@
��$ ��وم ا�+�	�& ��)�م K ��ن 

  !؟..ا�/	دق "� ط�ب ا=�رة و��ن ا�,	ذب 
  

  :"� ھذا ا?�ر ا�ن ا�+�م  أروع �	 N	ل ا?�	مو�ن �
  

  عينين قلبه في رفجَّ خيراً بعبدِه اهللا أرادَ إذَا [
  ] النّـار بها يرى وعيناً ، الجنّة هاب يرى عيناً

  

� ���� و�)ر;$ إ#�;�1+  �1ل أو 5 ��,�م  	���, ;�ش� 

�
1��+ ا�$�5 �ودى ده ا�1�ل��1  ..ا?ول وا��	ر &ا��  ،
��+  (ش > ا���ر �ودىوده   ..5�؟  ��ن �ودى دى ا�,�

 دي > ؟؟ ��ن �ودى دى ا�,��5 ..و ,ل �وة  أ�و�	� ا�;ردوس

 ا��� ونا�)� دي ھ�و .. .��ص ��	�  (ش �ودي $	�م

	���
�	ن ��وف  ��2	�����	 "� ظ.م ا���ن ا�دا�س ا��� 
��ن "�$إ�	�
�ن ا�)�ون دي "�  ...2�	 	�2��N 	�نو�	��� 

  !! �ر �2د آ�ر ��س "� ��ر�	�+در ���%ل و�
��د و�/

  
٥٦  


 �ب��  �  .. 	���  ، �+�و��	�
د ا�
�& وا��	ر �O �و 

عبادتنا نفسها هتتغير وهيبقى ليها �  
  .. ي خالصطعم تان

  ..  هتدوق طعم العبادة بجد
   .. هتحس بحالوة كل طاعة بجد

مش هيبقى روتين وحركات بتأديها لحد 
  !!!ما تمل منها 

  

��وات ا�;�)تو ه,د ���د �تإ �و �.�ل �� ���وو
 ا�

د�و��  ًF�( ��� واء	�رة ا
� ����ك �	X .. وا���ر ا�5�$  

 �.�ل  !� ؟؟ ,ده ر",ّ  ؟؟ إ�$ �,��	 ھ��+* ��	د�ك Nو��*

 ھ�	 و�	�ف 
�&ھ�	  Nدا�ك و�	�ف ��/�واNف  وإ�ت

  ؟؟ ا��	ر
 

� X	� ك��� ,��ر ھ�;رق ؟؟ إ�$ �,��	 ھ��+* /.�ك 

 ا>رض �Hر 
��ف وھو �ش � ���ّ  وا�ف وا)د �ن $داً 

 أ)دوده ا�� ,�ن  �1��+  ؟؟ ? و# /G،  ا��و,�تو

 ا��(ة ، ,�ن ���)�ن ا�� D
  $�ء ذاإ��
�ن �.���
�ن وا��	ر ����� �ن ا�
�& ����ت ":  �!ول ��	�� "  



  
٥٧  

�ت  �ط�D ��وس �ن $� ك و
��ف ا�$�5 �.�ل وإ �
 ؟ھ�'��'ر و# ?$ ؟؟ وھ�ط�N Oد إ�وا���ر �دام ���ك 

و �ل أي ��ل .�ر �واء  �.دم أ���م أ�ت  ��1.�ل وإ
ھ��+* �وNك إ��$  �� رع  ��دم أو أي ��ل .�ري 

 �$ ؟؟و�2ك �$ ���	 ,	ن �)�ك و�
�ودك "�$ �,�$ إ

�'�5 � ! يد ھ�أ�)!!	� و���ز�ن � ��	� �,�م�  ا�� ا�
Y� �	

�ن ��1�� �����( � .  

  

   :ا�9وري ُ'��	ن N	ل
  ،اليقT استقر يف القلب كما ينبغي أّن  لو

  .. فرحًا ، وحزنًا اَرــَطَل
  ! من النار أو خوفًا  ! شوقًا إw الجّنة

  


د �م ،"� ا�د��	  ا�
�& ط)م �ذوق"�ن ��+ن �	�
�& و �� 

$��  ..�د���	 و���)م ��)���	 �2* ��دأ أو �'�رح و�م �د�.ً  
  

  ،ا�د��	  و�ن ��+ن �	��	ر و��2$ ���ب ا��	ر "� �


و ���	 و# �'�O 2'�'�	  �2* ��دأ أو �'�رح �م��..  
  

  

  
٥٨  

  اعرف طريقك
  

ر ��� �دوّ  Fزم  ،ھدف ��1ن ���ن ���� ��ده أي إ �
)�� �و  ..و�,ن .. ا�طر�ق ا��  �و�ل ��	دف ده 

 طر�!كودارس  ��رف �!�ت ا�طر�ق ، �(زم �,ون

و�و�ل  ��+ �ش ھ�!در �,�ل، وإF ,و�س أوي 
  :و�ذ�ك ���وا .. �5 ���	�

  

 �ن و�$��2 و�	 ا��دا�& ��ذ �طر�+ك �ك�)ر"إن  [

 �دروس �	
G ��ط�ط ,ل أ'	س ھو و��	�ك �زا�ق

 �ن ��)	Nل ر
*أ ك�وذ ، ا��زل �)رف # 
د�& درا'&

 "��	 �,ون Nد �2رة ا�طر�ق ��	�& "� �	
>$�ُ  نأ

 ا�'�ر ا'�>�	ف �ن �)ط�$ ��)ر
& �'	رات أو ھ.,$

  ] ر�2&ا� و�وا/�&
  

��K-6����L�MN�-M�/�'�/�+�����
  ؟א���و��N�-Mא

  :إ
	�& "+	ل  
	وب ��* ا�'ؤال ده �@��l وأ
�O �ا���� 
  

��;ق ���+ »اتَوَهت النار بالَشفَّاره، وُحَكباnَ الجنةت فَُّح«  
  

  
٥٩  

 طر�ق نإNّدر  ا�)�,��ن أ),م وھو�ر �� � )��+ و��1��  -

&�
 ��روش ا��	ر �قوطر ، �	��,	ره ��2وف �,ون ا�

 �ؤJرا�� ھ ن�� ـ ا�/�وب وھو�(م ـ ���1م ؛ �	���وات

  ؟؟ و
	وا�+ �;�+ أھواء �ؤJرھ ن�و� ؟؟؟هر%�ط��5 ر �� و

�)دش  .. ا��وا�2 
��O ، �ن أ�2طت : ���1 ت�ّ 2ُ  و�
�ن ا��,�ره ، و ا�)وا$ز ��ك  �.ط إF �$�5ھ�و�ل �F 

  ..ا�
	وات �ن ا�)وا$ز ��ك  �.ط إF ���ر� )د ھ�و�ل
  

  :  � ��ل ��)د�ث .رىو� روا�5 أ �

&ُ  و2ُِ
َ�ت ، ِ�	��Hَ�َوات ا��H	رُ  2ُِ
َ�ت « H�
  » �ِ	ْ�َ�َ,	ِره اْ�َ
  

��م ا ن )$ر��ل  �Pا     وھو [ : ��Y ا� �ري�


وا�O �ن $��, Oو�د� $�� ا���وات ذمّ  "� � �.

 وان ا�ط	�	ت ��* ضّ وا�2َ ، ا���وس إ���	 �	�ت نإو

 �و/ل # N	ل ",@�$،  ����	 و�ق ا���وس ھ��	,ر

���	 ا��)�ر ا���+	ت �	ر�,	ب إ# ا�
�& إ�* 

 ،ا���وات ��)	ط� إ# ا��	ر إ�* و#،  �	��,روھ	ت
  ] وو/ل ا2�Nم 
	با�2ِ  كَ �َ ھَ  "�ن ،�2
و��	ن وھ�	

  

  

  
٦٠  

�    :��ل � ا��  أن ا�)د�ث ا�� ذ,ر��ه � ل ,دهو�
  

 ،إ��	� ���ظر اذھب: �$ ر�ل ��ل ا�
�& K ��ق ��	 «
 F و�ز�ك رب أي: �!�ل $�ء Jم إ��	� ��ظر �ذھب
D��: ��ل Jم،  �	��,	ره 	�َ �H 2َ  9م د.�	�، إF أ)د  	� �

 Jم ،إ���	 "�ظر "ذھب إ���	، "	�ظر اذھب 
�ر�ل �	

 �د���	 # أن ���ت �+د و�ز�ك رب أي: �!�ل $�ء،

 اذھب ر�ل$  �� ��ل ا��	ر K ��ق "��	: ��ل ،أ2د

 رب أي: �!�ل $�ء Jم إ��	�، ��ظر �ذھب،  إ��	� ���ظر

�F D و�ز�ك���وات �	�H 2َ "َ  ��د.�	�، أ)د  	� ��	� ، 
 إ���	 "�ظر "ذھب إ���	 "	�ظر اذھب 
�ر�ل �	: ��ل Jم

 ��+* # أن ���ت �+د و�ز�ك رب أي: �!�ل $�ء Jم، 

  �))+ ا>� �� » د���	 إ# أ2د
  

�   إ��	� أر�ل ا�$�5 .�ق ��ر ��  ��� �!ول  �ا�� 


��+ دم �!ر�ر�! إ��	�، ��ظر $ ر�ل��د��   �ن ا��

�F D و�ز�ك": و��ل �,ل ا���  ،" د.�	� إF أ)د  	� �
 O�'ھ�	����	ن  �� 	���� 	��)�م� ��وزھ�
ري 

  .. وا���)& ا��� �2دش ������	



  
٦١  

  ))بالمكاره اهللا هافَّحَ ثم((
 


	ھدة )�دا� K أ�ر 	� ھ�� �	��,	ره !�ودا��و ��� $'�� 

،  ا��ر��& ا��,	��ف�ن  و�ر,	ً  ").ً أ�راً و���	ً ،  "�$
 وا$���ب ���	� وا��)��ظ5 و$		� ���  ��1 �دات ,����Fن

 ���و # ?��	 �	��,	ره ���	 و�ّ�ر .. و�1(ً  �وFً  ا���	��ت

 �+�;�	�$ و�2+�ق K "�و�2د ، ��+&/)و�& و �ن

ً ���� K و��ز�$	5 ��. 
!5 ��+ ا�ز��ن ھذا �� ، 
ا��  ا��,�ره �ن وا�ر�	ء ا�'�)& �ن اً �)�د ا�)�ل وإ�.ص

 أوN	��	 "� ا�/�وات ��* وا��2	"ظ& ا��$�ھدة، إ�� �)��ج

��ن � �ز �و�+واP ا��
ر /.ة و�	/& "� ا��'
د� 

 وا?�ر ، ا��,�ره �ن K '��ل "� واQ��	ق ، ا��,�ره �ن

 ا�
.��5 ا�)ر�5 ز�ن � ا���,ر �ن ��وا�� �	��)روف

 "��	 K �ر? وا��'��م ا��/��& ��* ا�/�رو ، ا��,�ره �ن

 ا��,�ره أ�ظم و�ن�ن ا��,�ره ، � �����ا#��زام  ز
 ا��
	�ر ��ط�)�ت>ن  ، K د�ن ��* ا#'�+	�&و

� ، $�ھزة وا��
و�+ وا�ط1ن وا���;�ر��� Y زم أ��� أ�و�

 ،أو �$�ون  ��.�ف أو ��طرف ، و ر1$أ إرھ�  أو
���1ن�  ! .. وU ا�

  
٦٢  

  

 ا����م  وا�1طش ا�$وع��1  ا��,	ره ��، 
 وا��1ب  ،� ا�!��م  ��	روا�� 1���ل ا� ر أ,ل ا��

  ..و ا�.�ر 
  

 F ،ا��(ة ��رك F �� ر ��
�ن��1  ا��,	ره �
، U ،F م��)رّ  �',ل F ،وا�د�ك �1ق F ،�!�ل F �ز�
�F D ، �ء����ظر �� F ،�/��ب��� ��Hi�، F ذب,� 

، F رب
� � ��� ��1دى F ،$�رك �ؤذي F ،را�.

�رق F ،ا�/�ر )!وق�، F ر  �',ل�ا�، F ظ�م� ، F 
  ..�k إ.. ...ا�زور �
	د

  

  

� ���،  ا�$�5 )ولوھ  ا��,�ره $ ر�ل��د��  رأى �ّ
�ُ  وھو $د�د �!ر�ر �ّدم ِ;
  : و��ل ����� ق

))�  ))أ2د �د���	 # أن ���ت �+د،  ز�كو

�)د �	 �	ف ا��,	ره ا��� أ2ط�ت ��	 ا�
�& �	ف إن 
	�����در
& إ�$ ��,ن �2دش  ا��	س ��/�رش 

����ل ���س ا���ر�& �ط��)��	 ?ن ا !�د���	 �	�ص
 !وا�,'ل وا#'�)
	ل و�N& ا�/�ر ا2& وا#'�ر�	ء��ر

  
٦٣  

 ،و�ش '�ل  /)ـب ا�
�& طر�ق �)�� ا��,	ره �
��ن .. #زم ھ�+	��ك �ط�	ت "�$و�P��  أو��ت ,��ر

 �ْرُ,+ وده ، �+ ���)5 و�,ون � !� �دا�+ ا�
	وات 

و�,ن ��� ا�وا)د  ، ,ل �',�د  ا��;س ��� و�1ب 
�ق
ً ا���ذ,ر د ���� ر و�$�ھد  �	��,	ره �ت2ُ  ا�
�& إن 
 ،+�"� ,ل  ء
ري Nرار �	�زة ا�
�&و�)رف إن �;

  :زي �� ر �� ��ل ، ��	��وة ��'ك ���واھ	 و��رو2
  

} ρu&rΒ¨$ Βtô {s%∃t Βt)s$Πt ‘u/nÎµÏ ρuΡtγy‘ #$9Ζ̈$ø§} 
ãtÇ #$;ùλoθu“3 ∪⊃⊆∩ ùs*Îβ ̈#$:øgpΨπ̈s δÏ‘} #$9øϑy'ùρu“3  {  

  
  ٤١-٤٠:ا���ز��ت

  

  ..هتصبر وتتعب شوية آه  �
  كده فيه إيه ؟؟ بعد ولكن

  ؟ كام سنة اللي هتصبرهم هتالقي إيهالبعد 

لنعيم ماال عين رأت وال أذن سمعت  هتالقي من ا

  ..ربشر على قلب خطوال 

  
٦٤  

  ..طريق الجنةيا شباب هو ده 
  ! مفيش طريق تاني

  

ھ�.�N ، و�/دق �K O �و ھ�/�ر  .. �س �د �	�ك
وزي ا�)'ل ��* ��Nك �+* '�ل و�'�ر  ,ل ��ء
K ل;��..  

  

 ً	Nوده �/دا  K ول+� *�	(�:  

 }£ Å3≈ s9 uρ ©!$# |=¬7ym ãΝä3 ø‹s9 Î) z≈ yϑƒM} $# …çµuΖ −ƒ y—uρ ’Îû 

ö/ ä3 Î/θè=è% oν §�x. uρ ãΝä3 ø‹s9 Î) t� ø$ ä3ø9 $# s−θ Ý¡à$ ø9$# uρ 

tβ$uŠ óÁÏè ø9$# uρ { )$رات�٧:ا  

   : � وNول ا����

  » سَّره اهللا عليهF على من َيِسوإنه لَي« 
  ، بس إنت أصدق مع اهللا

  ..كله بصدق وهتالقي التيسير أقبل



  
٦٥  

 $ ر�ل��د��  إ��	� ر�لأ ��را� .�ق ر �� ���و �


��+ و��ل�! إ��	�، ��ظر  و�ز�ك،": دم �!ر�ر �ن ا��

F D�����	,ل ا��� ھ�'�O  ،"��د.�	� أ)د  	� � 

�	ن ��ا�)ذاب  أ�وان �ن ��
وھ��رب و��ر ���	 
  ..وا?�م ا��� �2دش �����$

  

  ))شهواتبال اهللا هافَّحَ ثم ((
  

� � 	��ّ  ا�د��	 أ�ور �ن �ذ'�َ �ُ  �	 ھ�� �	���وات !�ودوا�
O�� رع�زي  .. ا��)ر�5 ا�
	وات ��1 ، $�)	ط� �ن ا�

ا��و$ودة � ا�
�رع وا����;ز�ون وا��ت  ��	ظر ا�)ري

 اF.�(س �ن ا��.��ن �ن ا��	ل ا�2رام زي ، وا��و ��ل

أوا�ر � أو أ,ل ا�وال ا������ أو ا��$�رة ���� )ّرم  ا��ر�5أو
 ، U ص وزي��ت �ا�	�ت �روج ا��	�ط�ل وا��د�	���	

وا�1(��ت  �ن ا�
 �ب  ا�2رام ا�2بزي ،  وا���ك أب

�ت  ا?�	�� وا?".م وا��'�'.توا� ��ت ، زي (� ا��

وا�����&  ا�%��& ا��
	�س "	,�&زي �!ول ا���س، 
�ن ا�
	وات . ...... ا��	س أ�راضوا��وض "�  k�إ

 ُ�  ..)ر�5 ا�

  
٦٦  

� ��� �ّدم،  ��را� )ول �
	واتا $ ر�ل��د��  رأى �ّ

�ُ وھو  $د�د �!ر�ر ِ;
  : و��ل ����� ق

  ))د���	 إ# أ2د ��+* # أن ���ت �+د و�ز�ك((

�)د �	 �	ف ا���وات ا��� أ2ط�ت ��	 ا��	ر �	ف إن 
 	�����در
& إ�$ ,ل ا��	س ��,ن ا��	س ��/�رش 

����ل ?ن ا���س ا���ر�& �ط��)��	 !!  �د���	
�O ھواھ	 �دون و��
ذب ����وات وأ,�ر ا��	س ���

  !��,�ر 
  

�  : ��ل  � و��
�ن ,ده ا�� 

 طو�,م�ُ  "� َ%�i ا� ��وات ���,م أ��* إ��	 «

تِ  ، و
,مرُ وُ"  H.;ِ�َُ  و�ىوَ ا� «   �))+ ا>� ��

  

 !أ'�ل �	 �,ون'�ل ، �ل �	ر ا� طر�ق �)�� �

  ��� ا�
	وات ��+ا�)�ول و.��5 � ز����� ا��

�� ١٠٠ن ��,)�ل "� ,�ت ��ده إ.. �,ون   !� أ��ر 

 &+�Nوة ,ل د��,ل 2	
& 2رام أ/�2ت 2وا��ك   !!
ا>، ا� ��ت �دك "� أي وNت ،و�2ت إ��H ،
  ..!! ا���ل ا�)رام، �(م وا��وا�D، ا>ا��.درات

  
٦٧  

 

  ..بس آه هتتمتع وتنبسط شوية� 
  كده فيه إيه ؟؟ بعد ولكن 

فسك ل اللي نــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد ما تعمل ك

  ؟؟ وتشبع كل شهواتك فيه

  ..ر والعياذ باهللااااااانا.. رهتالقي نا
  !!!عذاب منقطع النظير

  
  

  

�)�� �و Nو��	 ?ي �	ب د�و��N إ�ت ھ�د�ل  �
ا?و;& دي وھ�.�N أ
�ل ��ت "� ا�)	�م وھ�ز�� 
 *����	 ، �س �)دھ	 ��	�رة ھ��رج �ن ا?و;& 

  !!"رن �و�O �+)د "�$ ؟؟
  !ممكن يوافق؟ ة عقلذرّعنده هل فيه إنسان �

يا شباب ويا بنات عايزين نفوق 
  !! بقى قبل فوات األوان

  
٦٨  

�	ن �2دش ا�طر�ق #زم ���م���وا�)/	ة  �	�,�	ر �%�ر 
��ن ا���و�	�  :��	م��ل  ��>ن ر ��  ، 	ا�د�� ��O �ن "�$ 

  

�Hكَ َ�% # { Hدِ ا� ِ"� ُرواَ,� ِذ�نَ ا� �̂بُ َ�+ ر.�ِ *   

مُ  َ�@َْواُھمْ  مH 9 �ِ�لٌ N َ�َ�	عٌ  H��َ
    } ِ�َ�	دُ ا� َوِ�ْ>سَ  َ
  

  ١٩٧-١٩٦:آل ��ران
  

  : و��ل �	م �ن��ؤ��ا ّ
ر  ��و 1دھ� ��� طول ر ��  �
  

+ ا�Hِذ�نَ  �َِ,نِ {  Hمْ  ْواا��ُHمْ  َر��تٌ  �َُ	H�
 �2ْ�ََِ�	 ِ�نْ  َ�ْ
ِري َ

�ْ�دِ  ِ�نْ  ُ�ُز# "ِ�َ�	 َ�	�ِِد�نَ  ا?َْ�َ�	رُ ِ  ِ HK  

�ْ�دَ  َ�	وَ ِ  ِ HK  ٌَْ�َرارِ  َ�ْ�رWِ� {  
  

  ١٩٨:آل ��ران

  
  

 �ن ا��)/�& "� �	 �و#إ�+  .زم �)رف و���م" �

��� و�$�ھدة ��ر,�	 �	�,�ش ر��	 ا��2 و��)& �ذة;� 


	وات ا���ر فّ )َ  و��
�ن ,ده ��	� ا� 1د ��� .. 

�,�ش ر��	  و��+& �)ب �ن &ا�ط	� "� �	 و�و#
��� و�$�ھدة ��	��) K �	ا��2;� ��� �	Mن  أدا�
و��
�,�ره ا�$�5 فّ )َ  ,ده��  ..  



  
٦٩  

�,ن �.� رك  ، ��2	نوا .ءا�� دار ا�د��	و ���ر �� 
".زم �)رف إن ده ا���	ر ،  وظ�;5 ��	� ��ل )رام 

K ك  و�ن�$ ��2ظك و�)��إ 	�ر و�ط�ب �ن ر��/�
  .. و���9ك


�ب �� ك وإ�� �� أ  �,ن ر �� � ���,� ���1ق .�
�/�ري زم �)ر"� إن ده ا���	ر �ن K و". �+ ، 

و�ط��� �ن ر��	 إ�$ �+و�,� و�ط�ر ��Nك و�)/�ك 
   ..�ن ا���ن و���9ك 

  

  ..هو ده طريق جهنم يا شباب  �

  يق الشهوات ملهوش نهاية غير جهنمطر

  ؟؟على فين  فاعرف من دلوقتي إنت رايح
  !وان واحسبها صح قبل فوات األ

  

  :N	ل  ا�'�ف أ2د�	 زي 
  

  أتريد يف الدنيا نيل الشهوات 
  ! ؟؟؟ويف اآلخرة أعلى الدرجات 

  !!!!!جمع األضداد غF ممكن يا هذا 
  

  
٧٠  

�ن 
	وة ھ�!� �ك  1دي��� ھ ,ل ..�� 
 �ب  �
 ، و,ل �� ھ��)�ل ط��5 ھ��$  1دھ� �Hرھ� ،�Hرھ� 

 �)د ��  ، ��وNفھ ا��,	ره و# �����ھ ا���وات ".

 و,ل ، آت آت وھو وا�)��ب وا�$زاء $لا>��1د  ��$

  ..Nر�ب آت ھو �	

 ر)�5 و�ن ، و�+	رن �وازنھو ا���  ا�)	NلواQ�'	ن 


	وة �;�ش �+ر �� إ 5��)ر Fر �� %��و�وّ  إ � 

ھو ا�2رام ��
� إ�$ و ��	�، أ)�ن  ل ، ز�	� ا�)(ل
 !!؟؟ھ� �ذة ا�2.ل "�$ 2	
& ز��	،  !؟؟ 
�ب ا�2.ل

  ..�5ا��ِ و ا�)�د lـ �
  

� Fواحد يا كل .. شاب وكل بنت يا كل  ..ا وأخ
ثانية اهد نفسه يف رضا ربنا ، صابر وتعبان وبيج

   !!!كلَّهااللي شوفتها يف الجنة هتنسيك اnكاره  واحدة
  ..ل يف طريقك فأبشر وكّم

ويا كل واحد ماشي ورا شهواته وهواه ومش عايز 
هتنسيك  يف النارثانية واحدة يتعب شوية هللا ، 

  ! !!!كلها اللي اتمتعت بيها الشهوات 
  !؟؟؟؟؟..ففكر وشوف إيه اللي يستاهل 

  
٧١  

  لـمـحـة
  


��م �	ر و����ت ",رتN)دت ,ده �O ��'ك و ��رك � 

  ؟؟؟؟؟؟؟؟إ�$  * �,��	ھ��+
  

 أي ��',� وأ ,�ر�ت�ود  �ن �ا��')��	  ��ركط�ب  �

I�  !!!?�ك �ش N	درة �'����2  �'ر�$ ��$�ور� '�ن 
  

 �دكإ ��* و�زل 
�ت �/ب ا��	ي �رة�	  ��ركط�ب  �

  !!!وN)دت �/رخ  �و�& ��$ '��&
 

 �دكإ ��* طرطش ا�ز�ت ة�ر ���ش ���+� ��*إو ط�ب �

	�Nت �ن ا?�م ؟؟ و2ر	�ري �راھم و�',��  !!و
ر��� �
  

 2ر�ق يأ �" ا�2رق ��ص �و"ت�	  ��رك ط�ب �

 �)د �2* وأ '	���	 �@�$ 2'�ت �تإ $و'@�� "��		�) ر��	

  ؟؟؟؟ �$إ�,�$ وا�و
O  �ما? ,	ن ا���	ء "�رة �" ا�2ر�ق
  

  نا بسألك اxسئلة دي ليه ؟؟؟طيب أ �
  


�ھد   س �ش ا��	ر�ن �� د�و�� ھ,��ك >ن أ�ھو�;�ك 
�ش ���ز �ش ��
�ن أ..$	�م �ا�رھ�ب  1ذابا� ��

�ش ��+ ،  ��1,س �,�� أد�و�;�ك �ذاب ا���ر ه أ�� �;

  
٧٢  

�ُ و�,ن ا��و..   ���;��ل ا�د��ق� ���� $�دات%وع ھ�)��ج 

�ش �'.. �����ل ا>�;�د ظر�ھو�;�ك )� وا>H(ل وا�

D��!� وا�%ر�D 	لوا��ُ  وا�/���ن وا�)��م ا�)د�د و

  ..و�Hره  وا�)��ت وا�1!�رب
  

 .. �ن �ذاب ا��	ر�س ھ,��� ���2& ��  س أ �

d  �ك �ن $زء وا)د  س �ن أ�واع � أھ,�;�,
�ا�1ذاب  ھ,��ك .. � $	�م ��و�;ش ا��و$ود ا��

 ا���ر )رارة�ذاب در$5 ا�..  �ذاب ا�2ر�ن � ..  
  

  ؟؟ده بالذات طيب اشمعنى
,�ر 2	
& ���و'& "� �2	��	 د�و��N أ>ن دي 

  .. و��,ن �2ط�	 N/	د ����	 و�ذ,ر�	 �	��	ر دا��	
  

  


و�5 � ا���ف  � D;ر��  ��� در$5 ا�)رارة ا��
 � !� .(ص �ش ط��ق  ٥٠و#  ٤٥ ـو�و/ل �

در5$  !!�;�ك و.(ص 
و�5 وھ��وت �ن ا�)ر 
 ��ع �رن  �ش ا���ر �س ا�/�دا�)رارة ا�� �و 

   !!!�;Y و
ك  � ! ھ��و�  ا� و�$�ز



  
٧٣  

  ..شوية معلومات عن درجات الحرارة  تعالو نعرف األول�
  

 

�دك در$5 )رارة ���Hن ا���+ ا�� إن �1رف إ �
�ل  .�ر (����!درش �

���,ون  + وھو  �/� ا�
١٠٠ &
  !؟ �>و�&در

  

 ا� ر,���5 ا�)�م ن در$5 )رارةط�ب �1رف إ �

 �;ور ووھ ا�;ظ�51 �/�  

در
&  ١٢٠٠   �و�ل
  !!!؟؟ �>و�&

  

 ا>وز��وم �1دن إ��	�ر در$5ن ط�ب �1رف إ �

�ن ر�أ, ٣٠٠٠ &
 در

 در$5 أ��� ھ و ، �>و�&

�1دن إ��	�ر ��� 

�� اPط(ق،, a� � 5$در 

H����+ ,٥٠٠٠ �ن ر�أ 

&
  !!!؟؟ �>و�& در

  

  

  
٧٤  

  على درجة حرارة يف الدنيا كام ؟؟؟ترى ممكن تكون أيا �
  

  ..رNم "� د�	�ك  أيا;رب ,ده  �

  : ��ل �ن ا��  �.�ل  !� إ 1د ,ده و

 '�)�ن �ن 
زء،  آدم ا�ن �وNد ا��� ھذه �	ر,م «

 �	 �,	"�& ,	�ت إن وN :K	�وا ، 
��م �	ر �ن 
زءاً 

ُ " "!��	: N	ل K، ر'ول  و'��ن ��')& ����	 �ت;ِ ـ

��م  » ھ	رّ 2َ  �9ل نّ ��ُ ,ُ  
زءاً �  رواه 
  

ا�رNم ا��� إ�ت Nد  ;)ف 2٦٩رار��	 �رة �	ر ا=�)��  �
��* در
& 2رارة ��	ر ا�د��	 �����$ "� د�	�ك ?!!!  

�   ��+ ��أ
�1 و $�Dا� �+ـــــــــــــــــ, ا�د��� )طب �و��1

  !!!! ا�� �1ن ا���ر أ$زاء �ن �!ط وا)د زء$ھ� !�  ا���ر

  !!!عقلك مستوعب وال لسه ؟؟؟�
  

 در$5 نd  َ$َدFً  ا��Fراض ���ط�ب �1رف  �

�س )رارة
 در$5 ��ل،   ا�,ون � ا>��� ھ ا�

�س �طY )رارة
 و �>و�& در
& ٥٦٠٠ �)و إ�� ا�
 ��ز�د  �ط�	� � أ�� ، ا��ط)�5 أ$زاءھ� � ذ�ك

  ! �>و�& در
& ���ون ١٥ �ن ا�)رارة در5$

  
٧٥  

ط�ب ��1ش ھ��'ذ�ك �!راه  !!!�ت �ر�ت ا�ر�م �Y ؟؟إ
 و��ط!+ و������  !!1+  ودا�ك ��
�ن �)س  �+ ؟؟

  !!!! مئوية درجةمليوووون  ١٥
ر ا���س ن ��ل إ �ن ا��  �.�ل  !� إط�ب  Hھُ�,و

  !!! ھ��ر�� "� ا��	ر �وم ا�+�	�&و
  

دي 
زء  �>و�& ر
&���ون د ١٥ ا�ـ �)����1 إ�+ ؟؟  �
  إ��و ������ن ؟؟؟؟!!!! �ن در
& 2رارة ا��	ر 

  !! ��	>�	ً  أ�	 �ش N	در أ���ل

  !!!!؟؟؟ه ده يييييييييييإ!! عقل الواحد هيشت  يا شباب
  !؟؟معقول حد يقدر يستحمل  !؟؟معقول هيبقى فيه عذاب كده 

  !!!؟؟؟؟؟ لسه مش عايزين نفوق برده �
 

 

  
٧٦  

 �ش N	درة �'��2ل ھ�رّ )َ  �ن�� 
 �ب ا���ر � 

  : ��ل �زي �� ا��  !! ��'�	 و����,� �ر��	 

 أ,ل رب �	:  "+	�ت �	ر� إ�* ا��	ر ا��,ت « 

��;ق ���+  » �);	 �);�  
  

� ھ��ّ� �$	�م �وم ا�!���5  س وا2د�َ �َ ده �� 
 �ب  �
��* ر,���$ �و"	ً  O,ا�,ل �ر  ً	��2* ا?���	ء  و"ز

�� $�ء � ا�)د�ث!!  وا��.>,&, :   

 �ز"رة ا�+�	�& �وم �
��م إن ��ده ��'* وا�ذي «

 رH �َ  إ# لر'َ �ُ  ���ّ  و# ب+رH �ُ  كَ� �َ  �ن �	،  )��س(
!  رب:  ��+ول K ���ل إ�راھ�م إن �2* ، ,���$�رُ 

 إ�* ���	ً  '�)�ن ��ل �ك ,	ن �و �2*،  ��'� ��'�


و # أن �ظ��ت ���ك�� ! «   �))+ ا>� ��
  

  !!! احد من النارده كل ده بسبب نفس و

��م ز"رات �ن ة وا2دة �سز"ر دي ,	�ت إن ،  

و�ذا��	 ھ�,ون  وط)	��	 ، و2رھ	 ، �	رھ	 �	لأ
  !!؟؟ �,�$ إ�$ وھ�)�ل إ�$ "� ا��� ھ�د���	



  
٧٧  

�    : أ�+ ��ل �ط�ب 
وف ,��ن �� روي �ن ا�� 

   ، �ز�دون أو أ�ف �>& ا��'
د ھذا "� ,	ن �و «

،  ��'$ "@/	ب س"��� ا��	ر أھل �ن ر
ل و"�$
��+ ا>� �� » "�$ ��ن ا��'
د �2رق#ّ(  

  

��,ن �2رق ��س وا2د �ن ر
ل د�ل ا��	ر  �)��
  !!ده إ�$ ده ؟؟ !!�ف ��ص أ ١٠٠أ,�ر �ن 

 ّ�� ّ��  !!!!!!م م ��رب 
  

�1 أ�ل وا)د  ؟؟ ھل ا��	ر �ذا�	ً أھون أإ��و �	ر"�ن  ��
  :��+ ��ل  � ا�� ..  �ذا �ً  ا $	�م� ,ل ا�� ھ�د.�و

  

 و;�Oُ  �ر
لٌ  ا�+�	�& �وم �ذا�	ً  ا��	ر أھل نوَ أھْ  إن «

 �	،  د�	�$ ����	 %���َ  �	نرَ �ْ 
َ  Nد��$ أ��ص "�

�ذا�	ً  ?ھو��م وإ�$،  �ذا�	ً  ��$ أ�د̂  أ2داً  أن �رى«  

��;ق ���+  
  

     ،  ا���ر أ�ل �ذاب �وا)د � ھ ا�!د��ن �)ت $�ر��ن �

�	�ف  �ن 2رار��م!���م %���د�	�$ � 2رار��م �ن$'�� 

 ؟�	 �رى 2رار��م �	��& إزاي؟ ! �ذا�	ً  ,��م ا��	ر أھل أ�د
	��� � �	 �	�,م،  /%�ر�ن 2/و��نده ا�� وا�ف  س ��� 

  !؟ل إ�$ �د�	�$ و# ��+�& 
'�$ھ�2/ 
��م ��	ر ھ��2رق

  
٧٨  

��ل  � ا�� ده ،  أ�ل وا)د �ذا �ً  !� �.�ل ط�ب  �
,��	 و�;�2 ���	 �س  ھ����* �و ���O ا�د��	��+ إ�+ 

��$ ا�)ذاب O"ُ�ر  Y�(��)د�ث ا�ا �� $�ء �, ،:  
  

 ا�+�	�& �وم �ذاً�	 ا��	ر أھلِ  نوَ ھْ ِ?  �)	�* K �+ول «

 : روا�& و"*( -  ��ء �ن ا?رض "� �	 �ك أنH  �و: 

،  ؟؟ �$ ���دي �تَ أ,ُ  -  ) "��	 و�	 ا�د��	 �ك ,	�ت �و
��;ق ���+ » �)م:  "�+ول  

  

  !!بيقول نعم دلوقتي 
 ��Nو�ُ د�و 	�وا���,ل �� �)�	 وأ;2ّ ھ'�ب ا�د��	 �

  !!!�)د �	 N;� ا?�ر ! �)د إ�$ ؟!! ��	 ا��� "

و�/�ر  �ط�O ر��	 �	 ا�)رض ���ك إ�كاااااااا�ت �	�	 إ �
  !!� و�'�ب ��و�ك X و�,ن ر";ت �;2ّ �و�& و

�;�2 �+ر�� �ن ر�ك و�	 ا�)رض ���,� ااااااااااااا�	 �
  !!!و�,ن ر";�� ��)����	  �)/�& �ن ,ل و��)دي

  

 ،Fالفرصة كانت قدامكم بأسهل من كده بكت
دلوقتي لألسف وولكن ضيعتوها بإيديكم 

 Fوالعذاب ....... الندم والحسرة مفيش غ!  

  
٧٩  

و��
�ن ,ده آ.ر وا)د ھ�د.ل ا�$�5 وھو  �1 ر  �
�ن ��� ا��راط ھ��;1+ ا���ر ) �%رب و$	+( ��1

�	ر"�ن .(ص �ن ��� ا��راط  ، � 1د �� �1دي
  :ھ�!ول ,�� $�ء � ا�)د�ث  �$ ؟؟؟ھ�+ول إ

��>	ً  K أ�ط	�� �+د   ، ��ك �
	�� ا�ذي ��	رك « 	� 

  » وا=�ر�ن ا?و��ن �ن أ2داً  أ�ط	ه


زء ��
�ش �9+	ل ذرة �ن  ب و)سّ  1د �� $رّ �
��� ا��راط 
�ف إ�+ �;�ش ي وھو  �1د �ذاب 
��م

�	ن + .د �,'��ة و�ط�ء ز�ّ  � ا� 
ر�5 ,�	� )د��
�� 	
  !! �	�س �

  

 2سإ�+ أ)د ا�
 �ب ,�ن � ب �و �+ ..�� 
 �ب� 

1دھ� و�ن   .. ا��	ر "� رؤ�	 "� ا���	م�')& �ن �
  ! و)���+ ا�!� ت رأ�� ��� �!ب

  
  !!نار ؟ليه الناس بتزعل nا بنتكلم عن الهو �

  !؟؟هييتشدد ليي! !؟ هو الكالم عن النار تشدد
 !!؟؟؟ ربنا ذكر آيات النار ليهل ماأ �

  
٨٠  

 �ا�� ا��   ا��	روق � ��ر'�د�	 .. �� 
 �ب  �

  : و�!ول ��	� �!�رب Jم ا���ر �و�د ,�ن  ّ
ره  ��5�$

  ] يا ابن الخطاب هل لك على هذا من ص� ؟[ 
 

��د��  � U 1ود ا ن� د�� �  َ� و�د  ��)داد�ن رّ 

 إ��$ ��ظر "وNف"�ذ,ر 
��م  ا���ر �ن )د�داً  أ.ر$وا

 ا�,�ر ��;.ون ا�ذ�ن ��� َ�رّ  أ�+ ��+ ويورُ  !!! �,�و�

��	ً  "'+ط%� $��� !!  
  

 و�د�ُ  ,�ن $��لا� �� 1ا� ��س  ن ا>)�ف �

 ا��� �ح �ن �ر� �ً  أ� J D%� +1م  ����ل ا��� �ح

  : ��!ول
  

لك على ما صنعت محس يا أحنف ، حس يا أحنف ، ما ح[ 
  :لنفسه ثم يقول  ، يف يوم كذا وكذا ؟؟؟

  ]؟ ا لم تص� على اnصباح فكيف تص� على النار الك�ىإذ 
 

,	ن ،  ذ�ب أذ�ب إذا ا��)� 5 �ن ا�وا)د�� 
 �ب ده  �
     ) ا�2رNت( ،  ) ھ�,ت(  $�+و� � ����� روح��ن �و"$ 

�ز K �)/�و ، ا�ذ�ب ��ر ���	 "� ز�	��	 ��)�ل��,��� و 

  !!!و��)ر"ش �)�� إ�$ �	ر 
��م  �;2ك� ��	ل وھو و
ل



  
٨١  

  

 �ن ��و"ك �)/�& /���2ك "� ���ش �	�رى �

���ش �ظرة  !ا��	را�)ذاب "�  أ�واع �ن وا2د �وع
 ��روح ا��� ا��
ر ���ش أ���& 2رام ؟؟ 2رام ؟؟

���  !!!ا�,ذب وا�����& و'وء ا���ق  ؟؟ ك

"� /���2ك أ".م و�'�'.ت ؟؟  ���ش �	�رى �
 ��ا� وا�2+د ا�,�ر !���	؟؟ �	��& 2رام ���&���ش 

,ل  !!"��	 N/ر�	 ا��� ا�وا�د�ن 2+وق؟؟ ��و'�	 
وا
  !!؟؟ده �ش ��و"�	

  

  !!!!نا لي مش الكالم وكأن �
  

1��+ �و���ً ���رى ,�ااا ��  ��1� ااام �وع �ن ا�

!!! و�ش � د����H أي )�$5 ؟؟؟ ���$/ر�ن و�ُ 

و�, ر�ن د����H وF �+/ر�ن "��	 ,�اااااااااااام ط��5 
��� أي )�$5 ؟؟�  !!!!ھ�


1ورك �+إ ���رى �  ���  س �ن ا��   1دد�و���,�
�� ا�,���� ��+  رده �)دش ھ�!در  رّ )َ 	� ا���ر ا��

   !؟2	'س و�	�ف و# ��Nك �	ت �.ص !! ��.��+ ؟؟
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  ؟���� ���ظر ��2رام 
��م "� ���وي ك��� نإ �'�	ھل �$إ

  ؟���� ��'ك ;�ق 
��م "� �وي�� 
'�ك نإ �'�	ھل �$إ
  

��ر �ول �   ا�
1راويk ا�
���ل  �;� U ���1�:  

  } النَّارِ عَلَى أَصْبَرَهُمْ فَمَا{ 
K  و�ر�د ، ا��	س ��$ ���ر �2* ��)+	ب ����O ھذا[ 

 ا��دى ��رك أن ��;	ل �
وز ,�ف ��)
ب، أن ��	

 �	ل� أن ا����
& �,ون ذ�ك و�)د ،؟ ا�;.ل و�@�ذ

 أن "� ?�لا )ط�$�ُ  ا�ذي "�	 ،ا��%�رة و��رك ا�)ذاب


)�$ ا�2د ھذا إ�* /�ر ��ده ھل ا��	ر؟، ��* �/�ر� 

 ا�ذي و�	. ا��	ر؟ إ�* �د")$ ا�ذي ا�ذ�ب ��* +�ل�ُ 

$�(
��* �/�ره Nوة أ��ده ا�)ذاب؟ ھذا ��* �/�ر  

��ر أ�ت: �+ول �� K و,@نّ . ا�+وة؟ ھذه و�	 ا��	ر؟ 

 �/�رك ا�ذي �	 وإ# ا�
زاء �ن ���ظرك ��	 درك�ُ 

*�� و;.�ك، ط%�	�ك "� ���	دى إ�ك،  ا��	ر؟ ھذه 

 ���+�	ً  ,�ت "!ذا �/��ك؛ �ن '�,ون ا��	ر أن و��'*

 /�رك �ن أ�	�	ً  أ�ذت ",�ف �/��ك؛ �ن ا��	ر أن

*��  ] !! أ�داً  إ�'	ن ���$ �/�ر # أ�ر "	��	ر. ؟ا��	ر 
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  : $	�م أھل )�ل ذ,ر  1د��   ���دة��ل  �
  

  ؟؟ هل لكم بهذا طاقة" 
   ؟؟ ص�يه أم لكم عل

  "هفأطيعو قوم يا عليكم أهون اهللا طاعة"
  

 
========================  
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  أخرى لـمـحـة
 

ا�
�&  و����ت ",رتN)دت ,ده �O ��'ك و ��رك �
  ؟؟؟؟؟؟؟؟إ�$  * �,�$�+�ھ و�)���	

  

�	 أ,�ت أ,�& �2وة أو �ر�ت 2	
& ط)��	  ��ركط�ب  �
  !!!�ت �	 '.م �و ,ل �وم �ن ده ؟
��ل وNو

  

�ر��& و,�ت ھ����ل "�. أو ��رك �	 �و"ت ط�ب  �
  !	 ؟؟؟آآآآه �و ��دي ز��آآ�ن أ��	ق ��'ك آ ����	 وNو�ت

  

ك �	 �و"�� ط+م دھب ,ده "� �2ل و��Nك ��رِ ط�ب  �
�	ن �	�ده �ن ا���ر��$ ؟؟؟��  ,	ن ھ����O �ن �,	�$ و��ط 

  

و �	 �و"ت ��ظر ط��)� أو �.#ت أ ��ركط�ب  �

)	ت '�	�2���Iواط�و���ك �,��ش N	در �����	  & أو 

 �ن ��* ا���ظر �ن ا�
�	ل وا�ر�& ؟؟؟؟

  

  يب أنا بسألك اxسئلة دي ليه ؟؟؟ط �


�ھد   س �ش�ن ا�$�5 �� د�و�� ھ,��ك >ن أ�ھو�;�ك 
� وا�را)5 �ش ھ,���ك �ن ا���1دة ،  ا�$�5 ا���1م ا�.���
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�5 و$+ �	�ر وا�$��ل و�وق ,ل )�$5 ��1م رؤوا���51 وا>
 U�� ..  

 ..  �)�م ا�
�&ھ,��� ���2& �س �ن �� أ ��'  ھ,�;
�ك �ن $زء وا)د  س �ن أ�واع أ�, ُ�ا��  �D وا���1ما�

���و�;ش ا��و$ود  �ن �)�م آ�ر وا2د ھ,��ك  .. ا��5�$
   !!..أNل أھل ا�
�& �)��	ً ..  ھ�د�ل ا�
�& "� ا�)	�م ,�$

  

ھ�
رح روا�5 ��د�� ,�ر �ن روا�5 ، و�,ن ا�)د�ث �+ أ �
�1ود � �)�Y ا��ر�Hب وا���?ن .. رھ�ب � د U  ن 

��	 �O و��و"�	 ��'� دي ا�روا�& ا��� ��2�	 أوي و�(�
�ر وا�
رح ا�)د�ث  ���ون ا>$زء �ن وھ�ذ,ر  ..�)ض(

�ود و�ط ,(م ا�)د�ث ا.���را Fون ا��� ..  
  

�1ود ��   : ��ل � �ن � د U ا ن 

» O�
� K ?ت وا=�ر�ن و��نا	وم �وم ���+�(� 

 ً	�	�N أر�)�ن &�'  ً&/�	� "/ل ���ظرون ، أ�/	رھم 

 ا�ذي رّ �ُ �َ  N :*�2	ل إن إ�* ا�2د�ث "ذ,ر،  ا�+;	ء

��* �2و�َ  Nد�$ إ��	م ��* �وره )ط*�ُ  $�
 و�د�$ و

$��
 و�)�ق ، ر
ل رّ �ِ و�َ  ، �د و�)�ق �د رّ �ِ �َ  ، ور

 �2* ,ذ�ك زال� ". ، ا��	ر 
وا��$ و�/�ب ، ر
ل
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 X ا��2د:  "+	ل ����	 وNف،  ��ص "!ذا ، ���ص
 إذ �)د ���	 �
	�� إذ ؛ أ2دا �)ط �	�م أ�ط	�� ا�ذي

 ا�
�& �	ب ��د �د�ر إ�* �$ "��ط�ق:  N	ل،  رأ���	

�)�� "  وأ�وا��م ا�
�& أھل ر�G إ��$ "�)ود ، "�%�'ل
ھ�و/ل ��د ، �)د ,ل ا��� �	"$ و�)د �	 ���2$ ا��	ر 

"�زول ��$ ,ل ، "�%�'ل ��$  �)�ن ، ب ا�
�& ���ر�	
�,ل وھ�>&  $� O
ا��� 2/ل �$ ��* ا�/راط و�ر

 �.ل �ن ا�
�& "� �	 "�رى( ، أھل ا�
�& &ور�2

و��	 �,ون ��د �	ب ا�
�& ، ھ��ص �.�N  )ا��	ب
ا�
�& Nدا�$ و��وف ا��� "��	 �ن ا��	ب "��+درش 

د�ل �	�ز أ )ا�
�& أد���� رب :"�+ول( ��'ك ��'$

��ك وNد ا�
�& أ�'	ل :�$ K �+ول"(ا�
�& �	رب � 

N	�ل �'$  �تإ ده,�	ن �	�ز �د�ل ا�
�&؟  )ا��	ر؟ �ن
وت �ن ا��	ر، �
 ك�ن إ� �دها��� �2دش أ�دت إ�ك أ

ً  و����	 ���� ا
)ل رب :"�+ول( 	�	
 '�Oأ # 2

�)�� �	رب ، �ش �	�ز ا"�,ر ا��� 2/ل ،  )2'�'�	
2
	ب �ش �	�ز ا'�O  ا��	ر و��ن �	رب ا
)ل ����
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ر��	 �,ر�$ " )ا�
�& "�د�ل :N	ل( ،�2* /و��	
 &�
 أو ىرَ و�َ (و";�$ ور��2$ �@ذن �$ "� د�ول ا�

 ُ�O"زل �$ ر�م �	ن@, ذ�ك أ� 	�2م إ��$ "�$ ھو �( 


وّ  $�
ه ا�
�& �ظ�ر و"
@ة وھو �'$ �	دوب ��2ط ر
Nدا�$ ��ت �ن 
�	�$ ورو��$ �ش �/دق ا��� 

 $��	� رب: "�+ول(!! 
واه ,@�$ �	�ش "� �2م 

 "�+ول(:  �	رب ده�	 �	�ز �ن أ )ا���زل ذ�ك أ�ط��

 �كواد�� �و �)�� )��ره؟ �'@ل أ�ط��,$ إن ك�)�ّ : �$

 # و�ز�ك #:  "�+ول(؟؟  ��� �	��& 2	
& ھ�ط�ب
��ره أ'@�ك ،  H�زل *أ�$؟ أ2'ن ��رب �+و )!�	ل # �

 ��,ن �,ون و��2ف �'��2ل ھط�ب ��ره، ھو أ/.ً 
�	ن أط���	 �	�� 2'ن وأروع �ن ,ده"�$ 2	
& أ�� 

ر��	 �)ط�$ �$ و,�	ن �',�$  )"��ز�$ )ط	ه"�ُ (!! ؟؟
 �	��'�& "�$ ھو �	 ن@, ��ز#ً  ذ�ك أ�	م و�رى("�$ ، 

�وف Nدا�$ ��ت  )�2م إ��$� $�و��	 �د�ل ا���ت ��	
�	��$ �	�� �ن 
�	�$ ورو��$ �ش �/دق ا�� �

�	� ذ�ك أ�ط�� رب: "�+ول( ش "� �2م
واه ,@�$ 

  
٨٨  

�$ �'$ 2	�ف إ�$ �ش ھ�ط�ب 2	
& �O إ )ا���زل
��'ك  ش N	در�س �ن ا��� �	��$ Nدا�$ �، �	�� 

 K "�+ول(  ،�	رب ده�	 �	�ز ,�	ن ��'$ وN	ل أ
��ره؟ �'@ل أ�ط��,$ إن ك"�)ً� :  �$ و�)	�* ��	رك( 

 "�+ول(؟؟  ��� �	��& 2	
& ھ�ط�ب �كواد�� �و �)��

��ره أ'@�ك # و�ز�ك #:   ، H�زل *أ�$ أ2'ن ��؟ � 
�+ول # �	رب و��2ف وا��	��& 	��& و���رة ا�� )!

، ھو أ/.ً ��,ن �,ون "�$ ط�ب ��ره�'��2ل أ
ور�$ "، و"� روا�& !2	
& أ2'ن وأروع �ن ,ده ؟

ر��	 ��)ذره ?�$  "/�ر �$ ���$ ى �	 #رَ ه ?�$ �َ ذرُ َ�)ْ 
�وف 2	
	ت �2دش �+در�� 	����  �/�ر 

 ،ر��	 �)ط�$ �$ و,�	ن �',�$ "�$  )"��ز�$ )ط	ه"�ُ (
�',ت  )�'@ل؟ # �ك �	:�$ K "�+ول، �',ت 9م(

؟ ��$ �ش ��ط�ب ، "ر��	 �'@�$ إ�ت ',ت ��$ ا�)�د
 ، ا'����2ك �2* '@��ك Nد!  رب: "�+ول( ، ��� ؟؟

�	 �+ول �	رب ده أ )ا'����2ك �2* �ك وأN'�ت
 �	أ هد2	
& ،  أياط�ب  �.ص ��+	ش �� ��ن



  
٨٩  

�� �ش ھط�ب �	�� و�رده ��	ل ,ل �رة أ�2ف إ
 أ�ط�ك نأ �رض أ�م :,رهذِ  
ل K "�+ول(�ط�ب ، 

�رة أ"����	 �وم إ�* ��+��	 ��ذ ا�د��	 �9ل� و

��	 ,��	 �ك ا�د�ر;* �	 ��دي أد��ك زي �ُ  )أ;)	"$؟
�ن '	�& �	 ��+��	 �2د ��	���	 ، و�ش ,ده و�س ، 

�رة أ;)	"$ ده ,ل ا���: ا�)�د "�+ول(!! �ك ده و

ا�)�د وھو �ش "�رد  )ا�)زة؟ رب وأ�ت �� أ��زأ
 ا�%��	ن )�دك� �زأ�� �	رب :و�+ول�/دق ��'$ 

،  ط�)	ً  ر��	 ,رم�ن  ھ�'�%رب �شا�)�د و ؟؟؟؟؟
 و2ش ��'$ �	رف �$? ھ�'�%رب و�,�$

ھو !!  ���$ وويووووووأ ,��ر هود وويوووووأ
 ده�ت ��+و�$ ,ل ا���ك ا��� إ �	 ��+* ��)+ول أ�


��م ،  �	أ ده!! �	رب  �" O+ت ھ�و�& ,��'$ �ن 
�ك ا�د��	 �ن �دا���	 ���	���	 �+وم ��+* ��	 زي �ُ 

�رة أ;)	"$ �,ل ده  !!�)+وووووول ؟؟؟؟؟ !!!و
�� وأ���O ��$ ؟؟	�� *+��!!  
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"ر��	 �ز و
ل  )Nو�$ �ن �)	�* ا�رب "�;2ك(
 ا�رب "�+ول: N	ل(، �	�$�;2ك ,�	 ���ق �
.�$ و,

���$ ھ�رد ر��	 )N	در ذ�ك ��* و�,��  #: �ز و
ل 

�	ءأ �	 ��* و�,�� ��ك، أ'��زئ # إ�� $و�+وّ�  

"	N X	در إ�$ �)ط�$ ��ك ا�د��	 و���ون ;)ف  Nد�ر،
�رة �س ���* ,ل �N Iد�!! ,�	ن �ش  Kرـــــــ  ،
       ..و�ؤ�� ";�$ �ن ��	ء 

  

)K )ل'َ  : "�+ول  	�+ور����اط�ب .. ل ��)�د ا'@�
�+ول  )�	��	س أ�2+�� :"�+ول( وا���*، �	�ز إ�$؟؟

�	�ز أد�ل 
وه ا�
�& �O ا��	س ا��� "��	 �	رب 
�@ذن �$ ر��	 "� إ�$ �,ون  )�	��	س �2قإ: K "�+ول(

أول �	 �'�O  )ا�
�& "� �ر�ل "��ط�ق(ھل ا�
�& �O أ
Qا 	�وّ ، ذن �ن ر�
ا�
�& وھو �ش ه ��ط�ق و�
ري 

 N/ر �$ Oِ" رُ  ا��	س �ن 	�َ دَ  إذا �2*( ،�/دق ��'$ 

ول �	 �+رب �و�& "
@ة وأ )'	
دا رّ �ِ "�َ  ؛ة رH دُ  �ن
إ�$ ده ؟؟؟  ة ھو ��)ر"ش أ/.ً رH �ظ�ر �$ N/ر �ن دُ 

 �	 ، رأ'ك ار"O �$ "�+	ل( !!�'
د �$ "� ا�2	ل "
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�ت ��'
د �	�ك؟؟؟ إ.. "��+	ل �$ ار"O رأ'ك  )�ك؟
�ن  )ر�� �� �راءى أو ر�� رأ�ت: "�+ول( ؟؟ ��$

�واره ا"�,ر ا�)�د ھول و�ظ�& ا�+/ر و
�	�$ وأ
 إ��	: �$ +	ل"�ُ ( !!!'	
دا رّ "�َ ، ر��	  ده نإا�%��	ن 

ن ده �
رد ���	��+	ل �$ �	   )��	ز�ك �ن ��زل ھو
 ،ن ��و�ك وN/ورك ا��� �'$ ھ�	�دھ	��ت وا2د �

	�ل و�)د�ن �+ )�$ ��'
ود "����@ .ً 
ُ رَ  �+*�َ  9م: N	ل(
ذھل و����@ �واره �ُ �ن 
�	�$ وأ�س  ، 2د ��)ر"وش

�	ن �'
د �$ ����+	ل �$  )�	�ك؟!  $ْ �َ  :�$ +	ل"�ُ ( ،
 ��ك إ�ك رأ�ت: "�+ول(؟؟ �	�ك ؟؟ "�$ إ�$ ، ا'��*

ا"�,ر�ك ��ك �ن ا��.>,&   �	أ ده�+ول  )! ا��.>,& �ن
���دك �ن و��د ، �زا�ك �ن �	زن أ�	 إ��	 "�+ول(( 

 �ن ���دك �	 �
رد ��د ��دكن ده أ���	�+ول �$ �	 

 �9ل ��* N�ر�	ن أ�ف دي�َ  �2ت( ك�َ دَ ام �ن �َ و�دّ 

��د ز�� ,ده �	�ظ�ط  ١٠٠٠و"�$ ,�	ن  )���$ أ�	 �	
 أ�	�$ "��ط�ق: N	ل(�د��ك أ�رك و,��	 �%	��ن �2ت 

*�2 G��� $� دا�$ �)د�ن و )ا�+/رN دم	ا�� ����
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 ةرH دُ  �ن وھو : N	ل(ا�+/ر ��	�$ و���G �$ �	ب 
 )���	 و��	��2�	 وإ�.N�	 وأ�وا��	 '+	>��	 
و"&�ُ 

ة ��2وت رّ ,�$ ��$ "�$ ، ��	رة �ن دُ  ��	�$ ا�+/ر

واھ	 ا? &
	2 G��	ك وا�����	��'+ف وا?�واب وا�

 ��ط�& �;راء 
وھرة �'�+��$(,ده �2دش ������	 

ل 
وه ول �	 �د�وأ )�	�	 '�)ون "��	 ��2راء،
�ر"& أو 
�	ح ��	رة �ن ا�+/ر �.�N "� و $�

 �	ب ,ل( ،�وا��	 
���& "��	 '�)�ن �	ب 
وھرة أ

 ٧٠ـ,ل �	ب �ن ا� )��ط�& �;راء 
وھرة إ�* *�;ِ �ُ 

 *��
وھرة ,ل("��	 
وھرة �	��&  �ر"&�	ب ��ودي  


وھرة إ�* *;ِ ��ُ  *��,ل  )ا?�رى �ون ��ر 
�/��م �	�� ���	 �ون �	�� و 
وھرة "� ,ل �ر"&

 وأزواج رر'ُ  
وھرة ,ل "�(را>O و����ف 

�ن ا�
واھر دي "�$ 'را�ر  "� ,ل �ر"& )وو/	>ف
 2وراء أد�	ھن( ،و�دم وأزواج �ن ا�2ور ا�)�ن 

���	ء ، 	����"��م  أNل وا2دة 
�	#ً  )&ّ� 2ُ  '�)ون 
,ل �ظرة ���	 ���و"�	 �ط+م "� ط+م ،  ٧٠#�'& 



  
٩٣  

�ن  )��2�	 وراء �ن '	N�	 �r �رى( ،����ف 
�	ف �� 	��	�

�د ا�)ظم �ن ورا ا��.�س وا���	ع 

 ، �رآ�$ ,�دھ	( ،��	"$ ,@��	 ��ورة ,ده ،  وا�)ظم
�$ �را�& ��ص �,�دھ	 ��وف ��'$ ,@ )�رآ��	 و,�ده

 أ�رض إذا( ،وھ� ,ذ�ك ��ص �,�ده ��وف ��'�	

	���ً  '�)�ن ���$ "� ازدادت &إ�را;  	�(; 	�� 

ت ���	 ور
O �ظر ���	 �.�N�	 ����و إ )ذ�ك �Nل ,	�ت
 	��	�
و,ل �رة ����ت و�ر
O  ،�رة  ٧٠ازدادت "� 

 	��	�
�	ن ا��وق  �٧٠�ظر ���	 �ز�د "� ���رة 
��$ أ�ر;ت وإذا( ، �ز�د وا�2ب �ز�د "� ,ل �رة 

ً  '�)�ن ����	 "� ازداد إ�را;$ 	�(; 	�� �Nل ,	ن 

��$ �.�N و,ذ�ك �و ا����ت ��$ �ر
O ��ظر إ )ذ�ك

   !!!!�رة  ٧٠ازداد  $�	�

ً  '�)�ن ���� "� ازددت �+د وK: ��	 "�+ول( 	�(; ، 
 '�)�ن ���� "� ازددت �+د وK وأ�ت: �$ و�+ول

 ً �	 ')دھم �+)دوا �+* ��%	ز�وا "� 
�	ل �)ض  );)�	
,ده �ن ��	ك ص �)�� �ُ  )فأ�رِ : �$ +	ل"�ُ (، وھ�	ھم

  
٩٤  

 �,ك�ُ  :�$ +	ل"�ُ ( ،"��ظر )ف�رِ "�ُ ( ،ا�+/ر ��	�ك

��+	ل �$ ��,ك Nد  )�/رك ���ذه ، �	م �>& ة�'�ر
��* ����* �د �/رك ، ��ش  �١٠٠'�رة  &�'

�م  	� .�� &�
  !!�2	�ك "� ا�
  

 �ك �,ون أن أ�ر;*:  �$ +	ل"�ُ ( و"� روا�& �	��&

..  رب ر;�ت "�+ول؟؟  ا�د��	 ��وك �ن ك�ِ �َ  �9ل

 "� "+	ل،  و��9$ و��9$ و��9$ ذ�ك �ك:  �$ "�+ول

�رة �ك ھذا:  "�+ول رب ر;�ت :ا��	�'&� أ�9	�$ و

 ر;�ت "�+ول،  ���ك تو�ذّ  ��'ك ا���ت �	 و�ك، 

 �٥٠)�� ھ�	�د Nد ��ك َ��ِك �ن ��وك ا�د��	  ) رب

  !!! ل ا��� ��'$ "�$ـــــــــــــــــــ, $��و,�	ن !! �رة 
  

 ,)ب �	 ��د أم �ن �2د9�	 �	 �O�' أ# : ��ر "+	ل( 

   )؟؟؟؟ أ�.ھم ",�ف !!؟؟ ��ز#ً  �
�&ا أھل أد�* �ن
  

"��+ول !! ��	 '�O ا�,.م ,	ن ھ��
�ن  �'�د�	 ��ر 
إ�ت '	�O ا��� ��+و�$ ا�ن �')ود ؟؟ �+* ده : �'�د�	 ,)ب

أNل وا2د ��ز�& "� ا���ر�& ,��	 ؟؟ ,ل ا��)�م ده �$ "� 
  !ا�
�& ؟؟؟ أ�	ل أ�.ھم ھ��+* �)��$ و��)�$ �,��م إ�$؟؟

  
٩٥  

  ر بعد ما سمع الحديث دماغه ات�جلتسيدنا عم �
  ؟ه ؟وعقله كان هيشت من الكالم ، يا ترى إنت حصلك إي

  ياترى حسيت بإيه ؟؟ اشتقت وال لسه ؟؟؟
 

 >�ل وا)د $زء �ن ا���1م ا�.��� مو�;�,أ�� ) �ت أ �
2�	 �'$ �	 دوب ��* �	ب ا�
�& ,ل ده وإ.. � ا�5�$ 

�و ���ز  .. )�مه و�و"�	 �	�N أ/�	ف ا���د���	ش 
وّ 
�ر ,أ,�ر �ن ��1م ا�$�5 ا��;��� و�
��ق أ,�ر وأ �1رف

   .. �;�دك  dذن Uھ "و# "� ا?2.م " ��ر�ت �!رأ ,�� 
  

أ�� �ش  و�;�,م ��1م أ�ل وا)د � ا�5�$  ..�	 ��	ب  �
��+ .��ص ،  +�� س إ)�� � !� زي و��
�ن �!ول ,ده 

��أ��  و�;�,م ��1م أ�ل !!  أوي ماااااا�را$ل ده وإ)�� � !� �
�	ن ���	ق و��2م وا)د � ا�5�$ �� *��و�'رح "� أ

��)د  ھ����ك ا��� وده،  "� �)�م ا��ردوس ا?��*، ا��)�م 
��%ل�ن ا��)	/� و� &� ,ل ��* رو�دوّ  و�
��د "� ا�ط	

��ل O"ك �ر�
  .. �,ل 2ب و�وق و�)��$ ا�
�& "� در

1��ش زي ا�ط��ب ا��  �!ول  س أ�� ��� Y$أ� .. ً� ��H ده
�� ھ,ون أول ا�د�51 �وم �� إ��� ا��  �!ول أ!!!  �
�ل �واد 

�ش ���ز�ن ��دم !  �,ون �!د�ره ا����ز أوي  �!ل �!!!!  

  
٩٦  

  شايفT كرم ربنا ؟؟ ..يا شباب 
  ؟؟ لسه مش مصدقة إنه بيحبك �
  لسه مش حاسس إنه بيحبك ؟؟؟ �

  ليه نبعد عنه يا شباب ؟؟؟
 ية وجهه الكريم يفليه نتحرم من رؤ �

  اللي هو أعظم نعيم على االطالق؟الجنة 
  !!!؟؟؟ يف الدنيا كلها إيه اللي يستاهل

  



  
٩٧  

  توصيات
  

,(م �$رد و��
�ن ا�,��ب �� !�ش .. و� ا�.��م  �

�ن ا�,(م �� !�ش ) ر ��� .. $��ل �رأ��ه و.(ص ��

���ز�ن �.رج  
و�5 �و���ت ، �و �;ذ��ھ� ھ�;رق .. ورق 
 )�����  dذن U  $داً ,��ر �..  

  

  !إسأل نفسك  �
  


�ن د�و��N 2	#ً �)د ,ل ا��� Nرأ�	ه و�����	ه �ن �)�م 	�2�

د �+ف وO� &�N ��'�	 و�'@��	ا�
�& و�ذاب ا��	ر �:  

  

  هل إحنا فعالً بنحب الجنة وعايزنها ؟؟؟
  ؟وخايفين منهاالنار  بنكرهوهل إحنا فعالً 

  

إ�ت �ش ھ�%)ك .. د أ�� ���زك �$�وب �;�ك  $ �
  :وا�'�	� 	� م �;�ك و�و�ّ ,�ّ !! ��� �;�ك 

  

  ؟؟إ�$ د���ك�و ����2 ا�
�& و�	��& �ن ا��	ر �
د  ����
  

  
٩٨  

�ل���)�ش و ��$ �شب ط ����	��� O� &�
 وا��	ر ا�

  ؟ ا�/2	�& ��	�لزي 
  

���� $�� &�;N &�
��& وا��	ر ا�	� 	زي � �2	��	 �ش 
��& ,	�ت	�  ؟؟ ا�/2	�& �2	ة 

ً  ��	N;&�	 $ أ")	��� ����   �,ده؟؟ ��	�	
  


�&�)�م ا�ش ���	�Nن ���$  ����� N	����	 زي �2* ا
  !!؟؟'�	رت "ون ��و�	�ل 

  

زي �2* �و"�	 �ن  ا��	رأ�م �ش �	���ن �ن ��$  ����
  !؟؟؟ إ�رة�ّ,& أ�م 

  

  ! �2د ا��* ھ��;ل �;2ك ��* ��'�	؟ ����

  

  !�2د ا��* ھ��;ل "� ا�%��&؟

  

        ........وجاوب وجاوب وجاوب وجاوب .. .. .. .. اسأل نفسك اسأل نفسك اسأل نفسك اسأل نفسك  ����
        ............زم تغF حياتك زم تغF حياتك زم تغF حياتك زم تغF حياتك واجابتك الواجابتك الواجابتك الواجابتك ال

  
٩٩  

محتاجين نحدد فين  �
  المشكلة ؟؟؟؟؟

  

 

هل اnشكلة يف نقص اnعلومات عندنا عن  �
   ؟ الجنة والنار

  

 ا�
�ل2�	 
	ھ��ن �	�
�& وا��	ر ؟؟ ?ن ").ً إھل 

��$ ، "ط��)� إ��	 �و �ش  �راض�U '�ب �	���ء
و�و �ش ! �	ر"�ن ا�
�& و�)���	 ھ���	�N�	 إزاي؟؟

  !�	ر و�ذا��	 ھ��	ف ���	 إزاي؟؟؟�	ر"�ن ا�

  

إ��	 �'�O .. ا�2ل �'�ط 
داً 
داً  ؟؟$ إ�$ط�ب وده 2ّ� 
���ر �ن ا�دار ا=�رة وا�
�& وا��	ر �������و�+رأ ,����
وأ,�ر ، ,ل  ھ�'�O أ,�رھ�+رأ وو,ل �	 .. وا�+�	�& 

,ل �	 �+��ك و��	��ك و�وNك ، ,�ر �	 ھ�)رف أ
  .. أ,�ر وأ,�ر و�و"ك ھ�ز�د

  

  
١٠٠  

  

  إننا بنسى كل شوية ؟؟؟؟ هل اnشكلة �
  

 &�
�ن ا� &
�)�� ��,ن آه أ,ون �	رف ,ل 2	
، ط�)	ً زي أي ��� آدم ��'* ,ل �و�& وا��	ر �س 
ً �ل ��,ن أ ��* �	�� ا��و;وع  �'* ��	�	 �
و# ��

  ..!!! �	��رة ده

.. �رده ��;ل Kا�2ل �'�ط  ؟؟$ إ�$ط�ب وده 2ّ� 

�	ن ���'	ش٣��
	ت ھ�)���م 	2 ..  

  ] والكالم   والتذكرة   التركيز [ 
  

��& �)�� �� :ا��ر,�ز�	� &
��دك ھدف، 2	 *+
�	�ل ھّ��	 و، ��,�رك &
�	 و��	م و�/2* ��2م ��2	
����,ل �وم 	  

وا�)�ق �ن  �	�
�& ھو ا��وز ,��	ا?�ظم �	 ھد" وط�)	ً 
  ا��	ر

  

�)�� ,ل �و�& ��,ر ��'ك زي �	 ر��	  :ا��ذ,رة �
ْ,َرى َ"!ِنH  رْ َوَذ,N: }  i	ل  iا�ذ  ُO�َ�ْ�َ  َن��اْ�ُ�ْؤِ�ِ {  



  
١٠١  

��� ر�ذ,ّ ���ز�ن ;�  ً��  : دا�
  

�ن ��*  �زلأو  ,�ب ا��ري ..�+راءة "� ا�,�ب �
أ وا�روا�$�5 وا���ر  اh.رة ا�دار �ن,�ب  ا��ت
  .. ر�������������������������������,��

  

 �و�	��ك �%�& ر��ّ  ..أو '�	ع دروس و�وا�ظ  �

5��ذ,رك  اh.رة ا�دار �ن�واء �
�د أو �و�ظ5   �/
/%�رة  و درس أو �و�ظ&�ر�ط أ �زل,ل �وم  .. �	�

�1	� وا�$�5 وا���ر .رةاh ا�دار �ن �ن ا��ت� وا

�ت �و)دك ,ده ��� ا�,و� �و�ر أو �و ���ك  س وإ
��1ھ� و���د �ر,ز و��ش..  

  

 ا',��رات ھ	ت ..أو رؤ�& ��	ظر و��	ھد �ذ,رك  �

 	+�و�ّ�  &ورN ا,�ب وأ وا�ز�	�وا���ر �ن ا�5�$ � 

  ..  و%�كأ

 �ورة أو �و�ظ5 و�و�	��ك 
�	زك ����& ا��ل

ا��/ل ا��ت وا��;�د ��+  .. وا���ر  ��$�5 �ذ,رك
ا��رج ��* /ور و"د�وھ	ت ا�ط��)& واد.ل ,ل 
و�5 

وا��رج ��* /ور و"د�وھ	ت وا��,ر ا�$�5  ا��.�&

  
١٠٢  

 �ن وأ�	/�را�ظواھر ا�ط��)�& �ن ز#زل و�را,

  ..وا��,ر �ذاب ر �� و�در�+ 
  

��	دة ر�N+& أويا�ّ�َ;ُ,ر ده  ..أو �2* َ�َ�ُ,ر  �  ..

�ك ,ده ;� D��وم ا�!���5  و�'رح و����ل��1 �!1د 
ھ�,ون 
,�+ إ�+ وھ�)�ل ��+ إ�+ ، و��رح � ا�5�$ 

و��Nك ��+�ض ، و��رح � ا���ر ورو2ك �ط�ر ���	 
  ..ھو ده ا�َ�َ;ُ,ر !! ,ده 

  

  

  
١٠٣  

 �%�5>ن �)�� د�وة ا��	س و����%�م ،  :ا�,.م �

�1
	�   1د �� ا�� ا�!%��� أ.طر �ن وا���ر ا�5�$�
#زم �)رف إن ..  ��	� ا���س م�,�ّ  ���� وا)د ,لFزم 
��ود�& ا��	ر	�
�& و� ا��	س �ذ,�ر X ، ن أ�رو� K 

..  آ.رة دار ��+ إن ّ,ر ا���س�; ��� �ر$D ��وز�ن ..

 "��م أ��وا و,��وا ا�)��	ء وا���ر ا�$�5اh.رة و ا�دار

�1  �1رفا���س  
�ن�� ا�/�2	ت #فآ �ن ,�ب�
  ..ط�ر ا��و%وع �+إ �دإ�+ آ.رة و���!ن 

  

 وا���ر ا�$����5ز�ن �1ّرف ا���س إن ا�,(م �ن �

  ..وا���وات ا��
ور �/ر "�ا�+�وب  �راض? �.ج
  

وا��ر,�ز  وا�$�5 وا���ر اh.رة ا�دار �ن ا�,(م�
 إ�* ا#�ط.ق "�ھ�+ّوي �ز���ك و�)ّ�� ھ��ك ���	م 

K رك ا�,'ل وا����ص �ن ا���ور� *��  .. وھ�)��ك 
  

ا�)+�دة "� �Nو��	  rر'ّ ھ�ا�,(م �ن اh.رة �
 ھ�ر"Oا�,(م �ن اh.رة ..  ا����	ت �ن و�2ّ/��	

  ..��ن ا� �ن وھ��N $��2و��	 "� ا��Q	ن ��'وب
  

  
١٠٤  

 )���كظ ط ھ� ،5 وا�$�5 وا���را�!��� �وم �نا�,(م �

 �	ص طراز �ن ���ز�& ھ�.��, ، ا��زا�ك ھ�!�ب ،


ت �تإ �و،  �	ص طراز �ن ���زم ھ�.��ك ،� 

�D !� ك  5�%� hر  .رةا���$�5 وا�وا..  

  
  

ا اللي عارفة ولكنها اnشكلة يف قلوبن هل�
  !؟ مبقتش تحسماتت و

  

+	��	 '��ن ط�)	ً �ن ,�ر ذ�و��	 و�)	/��	 ا��� �
 �ك.���N �N�)���	 و�ش �	ر"�ن ��وب ���	 ، ��,ن 

"�و N)دت !! أ'ود �ن ا��2م وأN'* �ن ا�2
ر *�+
ا�
�& وا��	ر ا�2'	ب و $�/رخ "�$ و�ز�ق و�+وّ� 

 ,!�ك�2ق ��'ك �Nل ا��وت ، ��,ن �2س ").ً وإ

 ً   !!!! �	�ط	 �" ��ّدن ��	�	
  

?ن  ../)ب �و���نا�2ل ھ�	  ؟؟$ إ�$ط�ب وده 2ّ� 
ا�+�ب ده .. ا�+�ب ده �ش ھ��وق ��ن �وم و���& 

'واء �+* ��ر أو ��2	ج �+)د "� ا�)�	�& ا��ر,ز 



  
١٠٥  

��)	�S و���;ف و��ط�ر �2د �	 و �2* '�& ، ا���ن أ
 &��2د �	 �ر
O �	�� ، و�	�د "��	���	ت و�+و�	ت ط	

وا'�%	9& �
د وده ��2	ج �)ب و�
	ھدة .. ���2	ة 
�ك �ر�ق "� �2ر & ,@'�%	9ا..  ��	و�;رع �ر

و�;رع و�ذ�ل ..  و��/رخ و��9%�ث �2د ��
�ك
إ�$ � ��2�ُ�	 �Nو��	 �ن  و��وع "� ا�د�	ءو�,	ء 

  . "ن "�,ون,ُ "ـ و '�2	�N $	در ��* ذ�ك �وھ..
د�د
  

  
  

 كل ينخلّمحتاجين �
 تفكرنا الدنيا في حاجة

  .. با>خرة

  

 ر�� ا�د��� �ذ,)����� � ���ز�ن ,ل )�$5  �)�ل ��� �
 ھو ���رو�;, ���)�� �)ور � !� �� �)د،  وا���ر  ��5�$

 رأي ,'�	م�!�ن  وا� ! �1(ً  �� �)د..  �%�5 ا�$�5 وا���ر


& ,ل "� N/	د ����	��+وا .. ��ن	2 	�)���"� � 	��	�2 ..  

  
١٠٦  

كل منظر جميل ومبهر ورائع  �
  يف الدنيا الزم يفكرك بالجنة

  

�روب 
��ل أو ��رب �2و ط)��	 أ,�& �	,ل ��	# � 


رو �ت ,لا> و)(وة �ذة �;�,ر، � ، ا�5�$ � وا�
�;�ش �$�5ا  �	��5	,�� F5أ و�, �	� !� �	� ا�� زي ط1

�رة ,لJ �	��.��ف ط1  ً �����ن وأروع�  � �	� ا��

D� �		 �
� 
�ن ، ا�
,ل ���  ّ���� و��1ش أ داً  ش

	��� F دد$��  .. ��1م ُ
  

  

  
١٠٧  

  
  

  

  
١٠٨  

  
  

  



  
١٠٩  

 "� ��	���	 �)رض �	��& ��ت ��وف�	  أول# 

 ,ل ا�� ا��1ن ا�)ور و�;�,ر  �رك �/ض،  ا��	رع

�����	� ھ�ز�د ��	� و
ك ھ�دور $ � �1ن ���ك � 

  ! %1ف

  
  

  
١١٠  

 ��'�	 "� &و�	��ا'�	�ل  #�'& ��ت ��و"� ��	 #

أ �� �;�,ري ، ا�)�	�ل�. ���� ��  )�$ ك ا��ز

 Y��ا D����كز���ك و و���ا�وا$  إن ، ا�د��� �

 ھ� !و$���ك � ا�$�5 ھ�;وق $��ل ا�)ور ا��1ن 

وھ�� � �رة �ن و��;�ت  ا�5�$ � ا��1ن ا�)ور ��دة
  .. و.دم ��,

  

  
١١١  

�'2ر ا�)�ون  �.ب 
��لط��)�  ��ظر ��وف ��	# 
�;�ش ا�� ا�5�$ $��ل �;�,ر و�ر�G ا���وس 5$�( 

�ك و�!ول ز�+;�� :  

�ك �ش �� �;س، آآآهآآآآآآآآ;� �! �   ؟؟ ده ا���1م �

 �� ري � !���(��
��	م ا�� ا��و��ن و���� � 

  !! إ��� ا�د��� � ر ���5،  ا�د���

  

  

  
١١٢  

مؤلم وصعب وفيه حّر كل منظر و�
  نارالزم يفكرك بال وعذاب

  

  

 ه�و2د ��	��	 وا�/�د �و�)& "رن �	ر Nدا�ك ��وف ��	# 
  !!%1ف ٦٩ ـ  	��� أ, ر ا�� ا���ر �;�,ر ، ا�و
وه ��وي

  

  
  



  
١١٣  

و��+طN  Oدا�ك ��%�� ا��	ي �راد ���و" ��	# 
 و�ورا�	� اh.رة ��ر ���Hن ي�;�,ر "� ��'$ ،

  !! د.�	� ا�� ,ل ���
  

  

  
  

  

  
١١٤  

  

,ون �	�� "� ا�2ر وا���س و�ش � ��	# 
�;�,ر )ر ا���ر ا�� �د ا�)ر ده  ط	�ق ��'ك ،

�(������ن ا��رات  !!!!  
  

  
  

  

  
١١٥  

�وف ��	# � &

رد� ا�ز�ت "� �2طوط& 2	� 

 �;�,ر ! "�2ت �N�	�. ا�د��	 �	ر "� دN	�ق ١٠

 وا)دة ل 5���J  د��!5 ��	� ھ�!1د وا��$	�م  ��ر

 ھ�!1د  ���  ��,م �� !إزاي؟ ���ل 
,�+ ھ�,ون

  !؟؟�'��2ل �+در ��ن !و���ن؟ أ��م ��	�

  

  
  

  

  
١١٦  

   يا شباب آآآآآآآآآآآهآ �
  .. دي بقلوبنا لو عشنا اnعاني

  آآآآآآآآآآآآآآه لو حطينا 
  وجحيمها  والنار  الجنة ونعيمها 

  ..نا يف كل مكان نيعقصاد 
  !!وأقسم باهللا ما هنقدر نعصي ربنا 

 

� Kا�)ظ�م و 	ط�ل  ,ل ھ�ر�� أ��� �	�ا��
 وھ��ز�� وا���س ا�;�ق وا��د��	ت وا���'�	ت

��ر��� O'"� ��س أو 	��ا�د 	�ك .. ,��ر"�� ?� 

  !! و�	ر 
�& �$إ �)���
د 
  

� Kن �/رك ھ�%ض ا�)ظ�م و� ���ر
& ت�� ,ل 


�& �$إ �)�� �ر"ت ?�ك .. ,و�س �ش ���د و,ل 

  !! و�	ر



  
١١٧  

  

� Kا�)ظ�م و 	ب �,��� ھ�+دري �	��� وأ �(� 


�& �$إ �)�� �ر"�� ?�ك .. 2رام 2ب N/& �)	ه 

  !! و�	ر
  

� Kا�)ظ�م و 	ن �	ي �)/�& ���ذذ ھ�ط�ق 2د ,@� 

�2دش ,	ن .. �%ش أو �ظ�م  ھ��,ر,	ن �2دش  ..
�ر"�	 ?��	.. ا�د��	 �!�د�$ و'�	�$ھ��'ك "�  ��(� 

  !!و�	ر 
�& �$إ
 

  

  ..يا شباب �
  ..وعوا تغفلوا عن اآلخرةإ

  ، عايزين نبقى يف الدنيا 
  قصاد عنينا ولكن اآلخرة 

  ..يف كل وقت وكل مكان 
  

  
١١٨  

  ،رعايزين نتغّي �
   ، ر من جّوه يا شبابعايزين نتغّي

 !ص وخال مش ركعتT اتصلوا ،بجد  تغيF داخلي
  !وخالص مش حجاب إتلبس

  !!!!وحركات وخالص  يلتزام شكلإمش 
  

  ، حياته اتغFت قلب عايزين  �
  ، قلب وجهته اتغFت

  .. أهدافه اتغFت، طموحاته اتغFتقلب 
  ،معنى لحياته إنسان بقى له عايزين  �

يف الدنيا  حياةوأجمل اللي هتكون أحلى  
  .. بإذن اهللا واآلخرة

 

  

www.goodwayinlife.com  
  أحلى حياة في طاعة اهللا 

  
١١٩  

  همسة أخيرة
  

 ���,ن  1د ��ن  ���2سا�,��ب  أ�!رأ�� ��رف إ�ك 
�س )��+  و�,ن ����1ً ،و��+* �	�ز �,'ر ا�د��	 
واك�

1�ل  و�ش N	در ��%�ر ��,�ف�ك إ� Fي )�$5أو !  
  

�,ن  1د �� �!ر��5��1 أ ل  � D!� ,��ب�ا!! 

   !! �2	ط�N& اQو����	� ھ� !� �
  

 �شو�1رف إن  ���@'ش ���	 2/ل�� ���زك '�

� ,�	� ر )���ك�Hره ھ�.�وك �/�ّ  أوا�,��ب ده  إن رط

��1 و�1�ل ,ل ا�ط���ت � "� ا��وّ و� طل ,ل ا�

  !.. 2	#ً  2ظ&�وا�
  

وا�,��ب ده أو  ../�ر و�
	ھدة�)��ج  طر�قا��%��ر 
�,ون أ���*  �!ذن Kآه .. � ا�طر�ق  �طوة�Hره 

&��،  س ��+ ا�طر�ق �)��ج  �طوة ,��رة و�+�& �و
  ....طوات.طوات و

  

٩٧�ن �;)5  � ��;�ذ ا��و���ت ا�� �و���ھ� �دأ"	.. 

�� )�ل ��'س و�*إو� طر�!ك  لو,�ّ 	� !!  

  
١٢٠  

  .."� ,ل 2	
& ��)���	�	 ��2ب ���N  '�)ن �	Xوا����

  ..ا'�)��� �	X �	 أ��� واط��� ��$ ا��دا�& 

  ..�ن ��Nك �
د�س  و��9�� ��ّ وأ�اھد���  Nول �	رب


��� �ن ا���ن  Nو�� �	رب ���ش ��رك�..  

"� ,ل '
دة ��'
دھ	 اط�ب �ن ر�ك ا��دا�&  �

  :Nول أد�ن ا�د�	ء ده و..  أ2وا�ك ,��	و/.ح 

  ، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث[ 
  ] أصلح لي شأني كله

���� �  ,ل /.ة '
دة و"�  �و,�	ن ���'	ش �د

&�	
  : و�+ول و,ل وNت ا'�

 ]xمن على يارب ارزقني الفردوس ا
  ، � محمد النبي حبيبنا معالجنة 

وأتمم لنا اللذة يا اهللا بالنظر لوجهك 
برحمتك وفضلك وجودك  الكريم

  ] وكرمك يا أكرم اxكرمين



  
١٢١  

  
  

  تم
  بحمد

  اهللا


